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‘Eeuweling. mevrouw Van Renselaar-van Leeuwen snijdt met burgemeester Heiliegers de taart aan.

De burgemeester genoot van de 
saamhorigheid die de familie 
uitstraalde. Hij feliciteerde mevrouw 
met bloemen en de woorden: “En 
volgend jaar kom ik u natuurlijk weer 
feliciteren”. Mevrouw sneed samen 
met de burgemeester de taart aan.
Mevrouw gaat regelmatig naar De 
Nostalgie. Haar verjaardag begon die 
ochtend daar al met een klein feestje. 
Thuis werd met haar familie haar 
verjaardag uitbundig verder gevierd. 
In het feestelijk middelpunt zat 
mevrouw in haar stoel te genieten. 

Ook al hoorde ze niet alles, door haar 
hoge leeftijd is ze zo goed als doof, je 
zag aan haar ogen hoe ze aan het 
genieten was. Het was een feestelijke 
drukte in haar woonkamer. Haar 5 
kinderen, 11 kleinkinderen en 5 
achterkleinkinderen kwamen haar 
allemaal deze dag feliciteren. 100 Jaar 
is een memorabel moment en dat 
werd door de familie met trots 
gevierd.

Zelfstandig
Mevrouw woont nog steeds op zich-

zelf. Haar man is in 2016 overleden. De 
kinderen dragen een warm hart toe 
aan de thuiszorg. Het team Posthoorn 
is nauw betrokken bij mevrouw. Haar 
kinderen en de thuiszorg hebben een 
goede band met elkaar. Mevrouw 
krijgt elke dag bezoek. Iemand van de 
familie en 4x per dag de thuiszorg. 
Haar zoon heeft jaren tegenover haar 
gewoond. Recent is hij verhuisd, maar 
nog steeds heel erg dichtbij. Ook heeft 
hij tussen de verhuizingen door weer 
een tijdje bij zijn moeder gewoond. Ze 
slaapt tegenwoordig wel wat meer en 
vaker op de dag. Toen de burge-
meester weer vertrok, stond de familie 
op het punt om lekker chinees met 
elkaar te eten. Wat een heerlijke dag 
voor mevrouw van Renselaar!

Uithoorn - Burgemeester Pieter Heiliegers wilde mevrouw Van Renselaar 
– van Leeuwen graag persoonlijk feliciteren. Op de verjaardag van Sinter-
klaas, 5 december, werd de burgemeester bij haar thuis warm door haar 
familie onthaald.

Feestelijke dag voor 100-jarige

Uithoorn – Op woensdag 30 
november kregen wethouders Jan 
Hazen en Ferry Hoekstra een rondlei-
ding over de bouwplaats van Allure 
aan de Amstel. De rondleiding werd 
verzorgd door Piet-Jan Ooms en Rob 
Eelsing van Ooms Bouw en Peter 
Langenberg en Nick Witte van 
ZeemanVastgoed. Met name het 
appartementencomplex is nu al een 
imposant gebouw; vanaf het dak van 
het gebouw konden alle aanwezigen 
al goed zien hoe de wijk eruit komt te 
zien. De bouwwereld is ontzettend in 
ontwikkeling en dat was goed te zien 
vanaf de bouwplaats. Nieuwe tech-
nieken worden toegepast en alle 
woningen worden duurzaam en 
gasloos gebouwd. Tijdens de 
gesprekken kwam ook naar voren dat 
dit voor nieuwe uitdagingen zorgt. Is 
bijvoorbeeld alle kennis wel aanwezig 
voor deze nieuwe technieken? 

Gelukkig verloopt de bouw verloopt 
voorspoedig, zo zag niet alleen het 
gezelschap, maar ook de bewoners 
zelf die op dat moment een kijkdag 
hadden in het appartementencom-
plex. Wethouders Jan Hazen en Ferry 
Hoekstra hebben enkele bewoners 
alvast persoonlijk verwelkomd in de 
gemeente Uithoorn. De toekomstige 
bewoners waren enthousiast om 
vanaf medio september 2023 in 
Uithoorn te komen wonen. Ook is er 
gesproken over de uitdagingen waar 
men nu mee te maken heeft in de 
bouw, zoals krapte op de arbeids-
markt, een tekort aan materialen en 
de steeds maar stijgende bouw-
kosten. Een goede planning en op tijd 
alles inkopen, lijkt de juiste tactiek te 
zijn. Kortom, een interessante rondlei-
ding met een fantastisch uitzicht over 
de Amstel en het centrum vanaf het 
dak van het appartementencomplex.

Interessante rondleiding bouwplaats Allure aan de Amstel

Gemeente Uithoorn breidt 
alcoholverbod uit
Uithoorn – Alcoholgebruik in de 
openbare ruimte kan voor overlast 
zorgen. Om deze overlast te voor-
komen en om beter tegen de overlast 
op te kunnen treden, zijn in 2020 
gebieden aangewezen in Uithoorn 
waarvoor een alcoholverbod geldt. 
Met ingang van 15 december 2022 
worden daar drie nieuwe gebieden 
aan toegevoegd. Sinds 2020 geldt er 
al een alcoholverbod voor de locaties 
Centrum (Oude Dorp), Skatepark 
Meerwijk en het stiltemonument. 
Hieraan worden per 15 december 
2022 drie gebieden toegevoegd: 
winkelcentrum Zijdelwaard, park de 
Groen Rode Scheg en het busstation. 
Wanneer een persoon in een van 
deze aangewezen gebieden alcohol 
nuttigt of een geopende �es of 
verpakking bij zich draagt, dan kan zij 
of hij een boete krijgen op basis van 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) Uithoorn. Bij de gebieden 
zijn waarschuwingsborden geplaatst. 
Kaarten met de exacte locatie zijn te 
vinden op www.uithoorn.nl/alcohol.

Voorkom een boete
In totaal komen er nu 6 alcoholver-

bodsgebieden in de gemeente 
Uithoorn. Deze aangewezen 
gebieden worden gemonitord en 
meegenomen in controles door 
politie en handhaving. Het alcohol-
verbod geldt alleen in de openbare 
ruimte en niet op een terras bij een 
horecagelegenheid in het gebied 
met een alcoholverbod. Het alcohol-
verbod geldt overdag en ’s nachts. 

Overlast melden
Ernstige overlast door alcoholgebruik 
kunt u melden via het algemene 
nummer van de politie: 0900-8844. 
Bij acute dreiging belt u met 112. 
U kunt ook een melding over open-
bare ruimte indienen bij de 
gemeente. 
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Regio - Op zaterdagavond
17 december vindt in de Janskerk,
Janskerkplein 1 te Mijdrecht een 
bijzonder kerstconcert plaats, een 
Kerstconcert voor iedereen. De 
toegang is gratis.

Musici, zangers en presentatie
Vanaf 19.30 uur wordt u welkom 
geheten door de WinterWonderBand 
met hun vrolijke muziek van moderne 
kerstliedjes. Vervolgens worden in de 
Janskerk, met zijn mooie akoestiek, 
bekende en onbekende kerstliederen 
gezongen door het ROM-koor, Het 
Regiokoor De Ronde Venen en 
Greetje de Haan. Sfeervolle, prachtige 
klassieke muziek wordt gespeeld 
door het duo Irina Parfenova (piano) 
en Suzanne Arends (�uit) en door 
Aimée van Delden (harp). Het geheel 
wordt gepresenteerd door De Kerst-
missen. Zij weten als geen ander de 
kerstsfeer te raken met hun zang en 
samenzang met iedereen.

KerstInn De Ronde Venen
KerstInn De Ronde Venen heeft een 
behoorlijk aantal prachtige prijzen 
ter beschikking gesteld, die 
gewonnen kunnen worden in de 
voor KerstInn De Ronde Venen zo 
traditionele kerstbingo. De bingo 
vindt tijdens het concert plaats.
Hoe werkt dit? Heel simpel: iedere 
bezoeker aan het concert ontvangt 
een bingokaart met daarop negen 
vakjes waarin een kerstliedje staat. 
Zodra er een liedje wordt uitgevoerd 
die op jouw kaart staat, kruis je het 
vakje aan. Met kaart waarop alle 
negen vakjes zijn aangekruist kan
na a�oop van het concert een mooie 
prijs worden opgehaald. De prijzen 
zullen in de kerk uitgestald staan. 

Vervoer naar het Kerstconcert
Om dit concert ook toegankelijk te 
maken voor Rondeveense inwoners 
die niet in staat zijn om op eigen 
gelegenheid naar de Janskerk te 

komen, hebben de chau�eurs van 
AutoMaatje aangeboden om in-
woners uit De Ronde Venen (m.u.v. 
Abcoude en Baambrugge, hiervoor 
gelden andere tarieven) tegen een 
geringe vergoeding van en naar het 
concert te rijden. De vergoeding 
(contant met de chau�eur af te 
rekenen) is € 2,50 voor een enkele 
reis, € 5,– voor een retour. Wilt u hier 
gebruik van maken? Neem dan, vòòr 
vrijdag 16 december 2022, contact 
op met Servicepunt De Ronde Venen 
voor op 0297 - 587 600. U wordt 
gevraagd uw gegevens achter te 
laten en daags voor het concert 
wordt u dan gebeld met de naam 
van de chau�eur die u komt ophalen.
Het Kerstconcert is een initiatief van 
Cultuurpunt Ronde Venen. Kijk voor 
het programma van het Kerstconcert 
op: www.cultuurpuntrondevenen.nl. 
Voor vragen kunt u mailen naar 
info@cultuurpuntrondevenen.nl.

Voor meer informatie: zie ook de
advertentie elders in dit blad.

Regio - Eén op de zeven vrouwen in 
Nederland krijgt borstkanker. Dan is 
het wel �jn als er een deskundig team 
klaar staat om een vrouw door deze 
zware periode heen te helpen. In 
Ziekenhuis Amstelland willen ze dat 
deze mammazorg (mamma = borst)
zo goed mogelijk verloopt voor de 
patiënt en hebben ze vanaf 5 decem-
ber een nieuw zorgpad uitgerold. 
“Vroeger kwam een patiënt bij de 
radioloog of op de mammapolikliniek. 
Nu gaan alle patiënten eerst naar 

radiologie”, vertelt Astrid Baan, een 
van de drie mammachirurgen. “De 
radioloog is nu de ‘poortarts’ waar de 
patiëntselectie plaatsvindt. Wij zagen 
teveel patiënten die niet bij ons thuis 
hoorden. De radioloog doet nu eerst 
onderzoek en bepaalt wat er daarna 
gebeurt.” Voordeel van deze nieuwe 
manier van werken voor de patiënt
is dat het overzichtelijker is, omdat er 
minder bewegingen zijn in het zieken-
huis. Ook �nancieel is het voor de 
meeste patiënten gunstiger, omdat

de zorg die de patiënt nu krijgt 
vergoed wordt door de basiszorg. 
Hierbij kost het geen eigen risico.
“Patiënten komen bij ons nadat ze zijn 
doorverwezen door de huisarts of via 
het bevolkingsonderzoek”, legt physi-
cian assistent Paola Perin uit. “Vrouwen 
gaan naar de huisarts als ze iets 
voelen. Het bevolkingsonderzoek is 
juist belangrijk bij vroegtijdige scree-
ning. Het kan dat je het ene jaar nog 
niets ziet, maar later wel. Kalkspatjes 
voel je niet, maar zie je wel. Vrouwen 
zijn dan onaangenaam verrast.” Paola 
Perin geeft aan dat het belangrijk is 
voor vrouwen om hun borsten goed
te kennen. “Je hoeft niet elke dag met 
angst je borsten te voelen, maar kijk 
een keer in de maand in de spiegel of 
je afwijkingen ziet.”

Juiste zorg
Niet alle vrouwen die bij de radioloog 
komen hebben borstkanker. Als er iets 
te zien is op de mammogra�e wordt 
er aanvullend een echo gemaakt. 
“Gelukkig hebben we meer goede 
uitslagen dan slechte”, vertelt 
mammaradioloog Marianne Voogt. 
“Vrouwen krijgen gelijk te horen waar 
ze aan toe zijn. Ongeveer 70% van de 
vrouwen krijgt een goede uitslag en 
kan direct gerustgesteld naar huis. 

Voor de overige patiënten blijft het 
nog even spannend.” Als het nodig is 
wordt een biopt genomen. De uitslag 
daarvan kan een paar dagen duren. 
Pas als er reden voor is wordt de 
patiënt doorgestuurd naar de chirurg. 
“Wij kunnen ons daardoor meer 
focussen”, legt Astrid Baan uit.
“We streven ernaar borstsparend
te opereren. Daarin hebben we een 
ontzettende verbeterslag gemaakt 
door therapie op maat te geven.
De ontwikkelingen staan nooit stil.” 
Achter de zorg voor de patiënt staat 
een heel team. “Wij geven advies, 
maar nemen samen met de patiënt
de beslissing”, gaat Paola Perin verder. 
“We geven ook een stuk psychologi-
sche zorg. De mammacare verpleeg-
kundige let erop of er extra onder-
steuning nodig is. Patiënten hechten 
zich vaak aan hen. We krijgen regel-
matig reacties van patiënten dat ze 
onze zorg als een warme deken 
ervaren.” Alle patiënten worden in een 
multidisciplinair overleg besproken. 
“We zijn een hecht team, de lijntjes 
zijn kort, dat is ook kwaliteit”, vindt 
Astrid Baan. “Borstkankerzorg is een 
speerpunt van dit ziekenhuis. Het is 
een ziektebeeld dat bij uitstek bij 
Ziekenhuis Amstelland past. Het is
de juiste zorg op de juiste plek.”
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Ode aan de Knot
Ogen dicht en probeer eens een 
typisch Nederlands landschap voor 
te stellen. Grote kans dat daar knot-
wilgen in voorkomen. De knotwilg 
is immers het icoon van het 
Hollandse landschap. In de winter-
landschappen van de 16e-eeuwse 
schilder Pieter Bruegel komen al 
knotwilgen voor, Vincent van Gogh 
schilderde ze in zijn Brabantse en 
later ook in zijn Zuid-Franse periode 
in zijn bekende grillige stijl. Ik kan 
ervan genieten, wandelend of �et-
send in onze streken, langs de 
Boterdijk in Uithoorn of langs het 
Gein en de Liniedijk in Abcoude en 
gelukkig ook in nieuwere woon-
wijken. De knotwilg is geen aparte 
soort, maar een cultuurvariant van 
de schietwilg. Wilgen zijn snelle 
groeiers, ze wortelen makkelijk als 
de dikkere takken in de grond 

gestoken worden en ze maken vlot 
nieuwe uit-lopers als de takken eraf 
gezaagd worden. Als dat steeds op 
dezelfde plaats gedaan wordt 
ontstaat er door knoestvorming een 
verdikte bovenzijde dat de knot-
vorm geeft. Mooi zijn ze in alle jaar-
getijden, vooral de krasse knarren 
die tegen de 100 jaar oud kunnen 
zijn. In het verleden zijn op grote 
schaal knotwilgen aangeplant rond 
boerenerven, langs wegen en 
sloten. De wortels verstevigen de 
bermen en de slootoevers om afkal-
ving van de oevers te voorkomen. 
De takken werden gebruikt voor 
manden, bezems, afrasteringen en 
ook voor klompen was wilgenhout 
ideaal. Bij het kauwen van de bast 
van de wilg komt een pijnstiller vrij. 
Daar is aspirine van afgeleid.
Maar de knotwilg wordt al tijden 
bedreigd. Boeren hebben de knot-
wilg niet meer nodig. De bedrijfs-

voering veranderde door schaalver-
groting, ruilverkaveling en de 
uitvinding van prikkel- en schrik-
draad. Het onderhoud werd te duur. 
Bij niet-geknotte wilgen worden de 
takken te zwaar, scheurt de knot 
open en verdere sterfte van de wilg 
door een watermerkziekte veroorza-
kende bacterie is het gevolg. 
Gelukkig zijn er organisaties die zich 
bekommeren om de knotwilg. 
Zowel in Uithoorn als in De Ronde 
Venen zijn er zeer actieve knot-
groepen. Zelf knot ik met veel 
genoegen in Uithoorn. Want 
ondanks het verlies van hun econo-
mische functie zijn knotwilgen nog 
steeds belangrijk in het landschap 
vanwege hun esthetische en ecolo-
gische waarde. Wilgen bieden 
voedsel aan zo’n 450 soorten 
insecten en op de grillige wilgen-
schors groeien veel soorten mossen 
en korstmossen. Daar komen weer 

vogels op af, ook om te nestelen. 
Het zachte hout van de wilg kan 
inrotten wat weer een aantrekke-
lijke schuilplaats levert voor uilen en 
vleermuizen. Kortom, een ecolo-
gisch paradijsje. Dus lang leve de 
knot, laten we er zuinig op zijn!
Wim Bax, www.ivn-drvu.nl

Nieuwe mammapoli in 
Ziekenhuis Amstelland

Kerstconcert voor iedereen

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 16 december is er 
weer de maandelijkse bingo van de 
lijnkijkers in de kantine van Argon. 
De zaal gaat open om 19.30 uur en 
de eerste ko�e of thee is gratis. De 
hoofdprijs deze maand is een Super 
Kerstpakket.

Bingo in Buurthuis 
Amstelhoek
Amstelhoek - Zaterdag 17 december 
is er bingo in het Buurthuis van 
Amstelhoek, Engellaan 3a. Er worden 
die avond tien rondes gespeeld en er 
zijn mooie Kerstprijzen te winnen.
De toegang is gratis, net zoals het 
eerste kopje ko�e of thee. De zaal 
gaat open om 19.00 uur.
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Uithoorn - Zoals elk jaar wanneer het 
Emmauskoor optreedt in de kerk van 
de Emmausparochie rond het feest 
van St. Cecilia, patrones van de kerk-
muziek, worden koorleden die al jaren 
lang lid zijn in het zonnetje gezet en 
ontvangen een oorkonde en speldje 
met geel-wit lint van de Gregorius 

vereniging. Het ging dit jaar vooral 
om het uitvaartkoor. Beb Molenkamp 
zingt al 50 jaar bij het uitvaartkoor, 
Nel Scholte zingt ook al 25 jaar als er 
een kerkelijke begrafenis is. Annette 
Blommensteijn laat al 25 jaar haar 
stem horen bij het Emmauskoor in de 
vieringen op zon- en feestdagen. 

Namens de parochie speldde kape-
laan Darek op het eind van de viering 
de onderscheidingen op en overhan-
digde de oorkonden en de bloemen. 
Het uitvaartkoor stond de afgelopen 
weken toch al in de belangstelling 
want recentelijk werd afscheid 
genomen van dirigent Joop Alsem-
geest die na 26 jaar zijn werk als diri-
gent beëindigde. Op een voor hem 
totaal onverwachte wijze werd na een 
viering op zaterdagavond van Joop 
afscheid genomen. Omdat hij zolang 
zorg droeg voor passende muziek bij 
voor veel mensen toch ingrijpende 
gebeurtenissen ontving ook Joop een 
onderscheiding van de Gregoriusver-
eniging en vanuit het kerkbestuur en 
de koorleden waren er warme 
woorden en geld voor een extra 
vakantie op Texel.  Zowel de huldiging 
van de drie jubilarissen als het 
afscheid van de dirigent zijn een 
bewijs dat de zang in de Emmauspa-
rochie nog volop leeft en het koor 
nog meer leden verdient.

Zingende jubilarissen

Uithoorn - Iris Soerel heeft het prach-
tige bedrag van tweeduizend euro 
gedoneerd aan twee plaatselijke 
goede doelen namelijk de
Voedselbank Uithoorn/De Kwakel en 
Help ons Helpen 0297. Daar waren 
deze organisaties erg blij mee. De 
donatie was de opbrengst van de 
verkoop van het boek ‘Ontmoetingen 
in poëzie en proza Uithoorn & De 
Kwakel’. Na de eerste verkiezing van 
de dorpsdichter voor de gemeente 
Uithoorn vond Iris Soerel het jammer 
dat er niets gedaan werd met alle 
gedichten die niet gewonnen hadden. 
“Ze hadden toch ook hun best 
gedaan.” Daardoor kreeg ze het idee 
om ze te bundelen en er een boekje 
van te maken. “Toen kwamen er 
berichten over 200 jaar Uithoorn en 
besloot ik het breder te trekken. 
Inzendingen moesten iets met 
Uithoorn te maken hebben.” De 
bedoeling was om tweehonderd 
gedichten te verzamelen, maar dat 
bleek te optimistisch. Toch kwamen er 
ontzettend veel leuke reacties. 
“Mensen vroegen of het ook een 
verhaal mocht zijn.” Zo groeide het 
boek uit tot ‘Ontmoetingen in poëzie 
en proza Uithoorn & De Kwakel’. Voor 
de omslag informeerde Iris bij de foto-
kring Uithoorn of iemand geïnteres-
seerd was om een foto te maken. De 
foto met brug en treurwilg was voor 
haar meteen raak. “Dit is typerend 
voor Uithoorn.” In het najaar van 2020 
kwam het boek op de markt. “Ik wilde 
het eerste exemplaar aan burgmeester 
Heiliegers uitreiken, maar door corona 

kon dat toen niet. We hebben wel met 
elkaar gebeld.” Het eerste jaar werden 
veel exemplaren verkocht. Daarna 
zakte de verkoop wat in. “Door corona 
konden we niet zoveel.” Vorig jaar 
heeft Uithoorn aan de Amstel nog een 
impuls gegeven door twee banners 
met QR-code te sponsoren om 
aandacht op het boek te vestigen. 
“Ook zonder de bereidheid van Bruna 
Mijnders en The Read Shop was het 
niet gelukt. Ik ben heel blij met hun 
hulp.” Van de gemeente Uithoorn en 
het Burgemeester Kootfonds ontving 
Iris een startsubsidie.

Goed doel
“Vanaf het begin was de bedoeling 
om de opbrengst te doneren aan een 
goed doel.” Oktober 2021 kon ze al 
een mooi bedrag van ruim zeshon-
derd euro doneren aan de Voedsel-
bank Uithoorn/De Kwakel en Help ons 
Helpen 0297. En ook dit jaar heeft Iris 
een geweldig bedrag kunnen 
schenken aan deze twee doelen. “Aan 
zowel de Voedselbank als aan Help 
ons Helpen heb ik een afgerond 
bedrag van duizend euro kunnen 
overmaken. Dat bedrag was erg 
welkom. Iedereen die het boek heeft 
gekocht en zich ervoor heeft ingezet, 
wil ik daarvoor bedanken, dat we dit 
voor elkaar hebben gekregen. Ik ben 
er zelf beduusd van. Ik vind het 
bijzonder om met zo’n klein initiatief 
zo iets groots te mogen doen.” Voor 
haar als bedenker en samensteller is 
het niet zomaar een project. Iris is 
chronisch ziek en heeft niet veel 

energie, dus de uren dat ze kon heeft 
aan dit boek besteed. Het is niet zo 
dat na deze donatie het boek niet 
meer te koop is. “Ik heb nog elf dozen 
over, dat zijn ruim tweehonderd 
boeken. Het zou leuk zijn als een 
bedrijf het boek uitdeelt als kerstge-
schenk of als relatie-geschenk. Een 
makelaar kan het bijvoorbeeld geven 
aan nieuwe huizenbezitters. Het boek 
is echt een gevarieerde, unieke verza-
meling gedichten en verhalen over 
onder andere de Amstel, de Thamer-
kerk, de skatebordbaan, het Zijdel-
meer, begraafplaats Zijdelveld.” Zelf 
leverde Iris twee gedichten en een 
verhaal voor de bundel. “De knaller 
voor mij waren drie korte verhalen 
over Uithoorn in de jaren vijftig, zestig 
en zeventig. Ze geven een leuk beeld 
van Uithoorn. Je ziet het helemaal 
voor je.” Professionele dichters en 
amateurs hebben op een creatieve 
manier uiting gegeven aan wat 
Uithoorn voor hen betekent in 
‘Ontmoetingen in poëzie en proza 
Uithoorn & De Kwakel’. Het boek is te 
koop voor vijftien euro.

Opnieuw donatie van 
‘Ontmoetingen in poëzie en proza’

Uithoorn - In de laatste wedstrijd van 
dit seizoen voor de winterstop is 
Legmeervogels ,in een zeer matige 
gespeelde wedstrijd, er niet in 
geslaagd om de zo broodnodige drie 
punten mee terug te nemen naar 
Uithoorn. Na een ruststand van 0-0 is 
de eindstand na 90 minuten door een 
tre�er van Kandia speler Tijs v d 
Schinkel in de tweede helft, 1-0 voor 
Kagia. Legmeervogels begint dus 
matig aan het duel tegen Kagia en is 
geen schim van de ploeg die vorige 
week zoveel strijd heeft geleverd om 
er alsnog een gelijkspel uit te halen 
tegen Aalsmeer. Vandaag is het heel 
slordig in de passing en maakt men 
veelvuldig de verkeerde keuzezes. 
Wat weer tot gevolg heeft veel en 
onnodig balverlies. Kagia daarin 
tegen ruikt zijn kansen en is veel-
vuldig te vinden in het strafschopge-
bied van Legmeervogels maar weet 
daar gelukkig niet tot score te komen. 
Aan de andere kant zijn er kansjes te 
noteren voor Camiel Schouten, Erwin 
Smajic, Jasper Burgers en Milan Spit. 
Het blijft bij kansjes maar niet tot de 
zo gewenste tre�er voor Legmeervo-
gels . Het resultaat voor beide 
ploegen is dan ook dat de begin 
stand ook de ruststand is 0-0.

Na de rust verandert er weinig aan 
het matige spel van de Vogels. Het is 
te gehaast. Er is weinig bal controle 
en er wordt weer veel te veel gelopen 
met de bal. Vaak gevolgd door 
eenvoudig balverlies. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat Kagia, die ook 
het betere van het spel heeft, na een 
goed lopende aanval door toedoen 
van Tijs vd Schinkel op een 1-0 voor-
sprong weet te komen. Na deze 
tre�er gaat Legmeervogels iets beter 
spelen en krijgt zowaar een heel licht 
overwicht. Maar wat ontbreekt is het 
richtingsgevoel bij schoten op het 
doel van Kagia. Dicht bij de zo 
gewenst gelijkmaker is nog Stan 
Vincken. Hij raakt de bal, geheel vrij-
staand ,verkeerd en ook zijn inzet 
verdwijnt over en naast het doel. Na 
90 minuten maakt de warrig leidende 
scheidsrechter Jordi Bizid een eind 
aan het duel en staat Legmeervogels 
met lege handen. De competitiewed-
strijd tegen Kagia was de laatste voor 
de winterstop. De competitie gaat 
weer van start op zaterdag 21 januari 
2023 met een thuiswedstrijd tegen 
RVC’33 Daarvoor nog een trainings-
kamp in Nederland. Een 2-tal vriend-
schappelijke thuiswedstrijden tegen 
De Dijk en Sporting Martinus.

Legmeervogels staat met
lege handen

Uithoorn - Voor het jaar 2022 staat 
er nog een klaverjasavond op het 
programma bij Legmeervogels en 
wel op vrijdagavond 23 december 
2022. Aanvang 20.00. Als snel erna is 
er dan alweer de volgende , maar nu 
klaverjas-MIDDAG. Op zaterdag 7 
januari 2023 wordt er, voorafgaande 
aan de Nieuwjaarsreceptie ,een 
klaverjasmiddag georganiseerd . 
Aanvang van deze klaverjasmiddag 
op zaterdag 7 januari 2023 is 13.00 
uur. Dan nog even de uitslag van de 
klaverjasavond van 9 december 
2022. Ondanks het feit dat er een 
voetbalwedstrijdje was te zien op de 
TV is er toch nog een redelijke 
opkomt en kon er volop worden 

geklaverjast. Nadat Gerrit Vink alles 
weer heeft opgeteld mag Rig van Es 
de pechvogel prijs komen ophalen. 
Deze prijs was goed voor 4924 
punten. Tineke de Munuik ging de 
derde prijs komen ophalen voor de 
6660 punten welke zij heeft binnen 
gesprokkeld. De 2e prijs is gegaan 
naar de winnares van 11 november 
toen met 7224 punten Gonny de 
Kuiper. Haar puntentotaal afgelopen 
vrijdagavond was 6796 punten. Op 
vrijdagavond 9 november ging de 2e 
prijs naar Kees de Kuiper met 7115 
punten. Nu ,afgelopen vrijdag 9 
december, ging Kees de Kuiper met 
de 1ste prijs naar huis met 7253 
punten.

Klaverjassen bij Legmeervogels

Regio - De vijfde en laatste avond van 
de parencompetitie tweede ronde 
was in de A- lijn voor Elisabeth van 
den Berg & Jan Bronkhorst die met 
56,25% voor een keer het beste paar 
werden. Cora de Vroom & Hans Slag-
boom pakten binnen handbereik de 
tweede plaats met 55,56% en ook 
Joke de Wit & Ankie Bots deden daar 
met 55,21% als derde nauwelijks voor 
onder. Francis Terra & Jaap Ludwig 
kwamen als vierde door met 54,86%, 
maar dat was ruimschoots genoeg 
voor de eind overwinning en “streep 
aan de balk” met 56,40% gemiddeld 

van deze ronde. Arnold Heuzen & 
Theo Klijn en Jan Egbers & Ben 
Remmers tekenden gezamenlijk met 
52,08% voor plek vijf. In de B- lijn 
waren Cora de Vor & Anneke Hout-
kamp weer eens in vorm en werden 
eerste met 61,67%. De Bijlsma’s Adrie 
& Ko verrasten op hun beurt vriend en 
vijand met eveneens een zestiger, 
60%, chapeaux! Op drie legden Mari-
anne & Huub Kamp beslag met 
57,08%, waarna Huib van Ge�en en 
Maarten Breggeman vierde werden 
met 56,67%. Dat betekende wel 
promotie voor de twee laatst 

Bridgeclub De Legmeer genoemde paren met respectievelijk 
gemiddelden van 56,24 en 55,01 
procenten. Ook in deze lijn viel de 
positie vijf samen en wel voor Joyce 
Udema & Ria Verkerk en Jan Wille & 
Wim Röling met 52,08%. Volgende 
keer een gemixte avond viertallen 
voor de A spelers en paren voor de B. 
Heeft u interesse, steek dan uw licht 
op in deze donkere dagen voor 
Kerstmis bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur 
in sporthal De Scheg aan de Arthur 
van Schendellaan 100a in Uithoorn. 
Voor alle inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

JO 12-2 Argon najaarskampioen
Mijdrecht - Zaterdag 10 december 
was het dan zo ver; winnen of gelijk 
spelen zou genoeg zijn voor de 
JO12-2 van Argon om najaars-
kampioen te worden. Met goede 
moed trotseerde het team de kou 
en stonden zij om 09.00 uur thuis 
klaar voor deze belangrijke wed-
strijd. Met de trainer Kicky en de 
leiders Gerard, Franck en Sander 
langs de lijn moest dit in elk geval 
qua coaching goed komen. In de 
eerste helft ging het team al voort-

varend aan de slag en al snel 
werden er drie goals gemaakt door 
Argon. Na de rust kwamen daar nog 
eens vier goals bij en toen het eind-
signaal klonk was duidelijk dat
de JO 12-2 najaars-kampioen was 
geworden. Met zes keer winst na
de herfstvakantie spreek je van een 
zeer verdiend kampioenschap. Dat 
was zeker een klein feestje waard; 
zo klonk in de kantine ‘We are the 
champions’ en werden er frietjes
en limonade verzorgd.
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Uithoorn - Mark van Scheppingen 
heeft de Zilveren Schakel 2022 
gewonnen. De 24-jarige scheids-
rechter bij KDO kreeg de meeste 
stemmen. Hij ontving maandag-
avond een zilveren speldje en een 
cheque van vijfhonderd euro uit 
handen van wethouder José de 
Robles. 
Acht genomineerden werden in de 
raadzaal in het zonnetje gezet. Aan 
de hand van een �lmpje vertelde
ze zelf voor welk vrijwilligerswerk ze 
genomineerd waren. Ben Voorend is 
onder ander secretaris bij Stichting 
De Kwakel Toen & Nu, zit in het 
Cultuurplatform en is initiatiefnemer 
van het Boek- en SchrijfPlatform.
Ton Brozius wordt ook wel het oog 
van De Kwakel genoemd omdat hij 
gebeurtenissen en dorpsgezichten 
vastlegt op �lm. Wil Voorn is de spin 
in het web bij AKU. Ze vindt het niet 
meer dan normaal dat je wat voor je 
club doet. Jan van Rijn houdt niet van 
niks doen. Hij heeft in het feestcomité 
De Kwakel gezeten, is koster en
zet zich in voor buurtbeheer in De 
Kwakel. Scriba van De Schutse Joke 
Bos staat niet graag in de belangstel-
ling. Ze vindt het vanzelfsprekend dat 
als je bij een gemeenschap hoort dat 
je iets terug doet. 

Alle genomineerden ontvingen
een bos bloemen. De drie genomi-
neerden met de meeste stemmen 
kregen ieder een zilveren speldje met 
het logo van de gemeente Uithoorn 
en daaronder een schakel. Het 
speldje was ontworpen en gemaakt 
door OrMontre. Tonie Mulckhuijse, 
eigenaar van de goudsmederij en 
horlogerie uit Vinkeveen, vertelt dat 
ze op basis van een tastbaar voor-
beeld gekozen waren om het speldje 
te maken. 

Top drie
Een jury met daarin onder andere 
Frans van Gunst, winnaar van 2020, 
had uit alle inzendingen deze geno-
mineerden gekozen. Meer dan vijf-
duizend mensen hebben hun stem 
uitgebracht. Op de derde plaats met 
1071 stemmen stond Sander van 
Buschbach. Hij coördineert onder 
ander de Sinterklaasintochten. Hij 
vond het vooral leuk dat er op deze 
manier aandacht was voor de ruim 
tweehonderd vrijwilligers achter de 
Sinterklaasaktie Uithoorn. Ingeborg 
Veldman begon met tost’s maken bij 
Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter en geeft nu kano-instructies. 
Zij kreeg 1414 stemmen. Ze was 
verrast en trots maar vond het ook 

wat gênant, omdat zoveel anderen 
zich ook inzetten. “Er is bijna geen lid 
dat niets doet.” En de winnaar was 
Mark van Scheppingen met 1552 
stemmen. Hij vond het een enorme 
eer en had het niet zien aankomen. 
Als scheidsrechter �uit hij al negen 
jaar voor KDO en sinds kort is hij ook 
coördinator van de scheidsrechters. 
“Ik wil graag iedereen bedanken die 
op mij gestemd heeft.”

Jonge vrijwilligers
Voorzitter van KDO Andy Verstelle 
had Mark opgegeven omdat hij het 
belangrijk vindt om het initiatief van 
de gemeente te ondersteunen. “Vrij-
willigers zijn nodig om sport betaal-
baar te houden.” Wethouder De 
Robles en projectleider Ingrid Bos 
benadrukken het belang van alle vrij-
willigers. “Deze vrijwilligers worden 
nu zichtbaar gewaardeerd, maar alle 
vrijwilligers vormen een belangrijke 
schakel. Zonder hun hulp zou veel 
stilvallen in de maatschappij.” Tegelijk 
is daar een zorg, want de huidige 
vrijwilligers worden ouder en 
jongeren moeten hun plaats gaan 
overnemen. Volgens De Robles is de 
afname van het aantal vrijwilligers 
een grote bedreiging voor activi-
teiten in de gemeente. Daarom 
hadden ze een jonge dame op pad 
gestuurd om mensen te interviewen 
en met een �lmpje te laten zien dat 
vrijwilligerswerk heel divers is. “Het is 
niet alleen ouderen verzorgen. Het 
kan ook bij de vrijwillige brandweer, 
de scouting of bij de sportvereni-
ging. Het is meer dan onbetaald 
werk, het kan een opstap zijn naar 
een baan.” Na a�oop wil De Robles 
graag weten of er ideeën of tips zijn 
om nieuwe vrijwilligers te werven. 
“We weten wie er nu winnaar is van 
de Zilveren Schakel 2022, maar wie 
zijn de winnaars van 2024?” De 
aanwezigen geven aan dat een 
persoonlijke benadering het beste 
werkt, dus hopelijk kan er over twee 
jaar weer een nieuwe vrijwilliger 
worden gekozen.

Regio - Je kunt nog zoveel willen
en doen, maar zonder een goede 
gezondheid kom je niet ver. Je 
gezondheid zou dus prioriteit 
nummer 1 moeten zijn. Misschien 
behoort een paar kilo afvallen, focus 
op je gezondheid of meer energie 
wel tot een van je doelen voor 2023. 
Dit komt natuurlijk niet zomaar aan-
waaien, maar waar begin je? En hoe 
zorg je ervoor dat je balans vindt én 
behoudt in je gezondheid? Slimness 
kan jou hierbij zeer goed begeleiden. 
Zo blijft het niet alleen bij een goed 
voornemen. Er zijn genoeg mensen 
die graag gezond willen eten, maar 
helaas worden we ontzettend misleid 
door de voedingsmiddelenindustrie.
Die geeft namelijk niets om onze 
gezondheid. Door slimme marketing 
denken we gezonde keuzes te 
maken, maar helaas is niets minder 
waar. Denk bijvoorbeeld aan 
gezonde suikers, terwijl suiker 
gewoon suiker is. 
De meeste mensen mogen juist
meer voedzamer eten om gewicht te 
verliezen. Eet je te weinig, dan ga je 
eerder snaaien. Om écht gezond te 
eten en te leven moet je een levens-
stijl aannemen die je eenvoudig kunt 
volhouden.

Echt afvallen
Echt afvallen gebeurt door je mind-
set te trainen. Je moet de knop lang-
zaam omdraaien en je brein laten 

wennen aan de nieuwe levensstijl.
Bij Slimness vervang je een ingrediënt 
uit je normale eetpatroon door een 
voedzamer en gezonder alternatief. 
Voedzaam eten kan ook echt ontzet-
tend lekker zijn! Op 11 en 12 januari 
gaan er weer twee nieuwe groepen 
van start met maximaal tien personen 
per groep. De woensdagavondgroep 
is van 19.00 tot 20.30 uur. Ben je al 
eerder bij Slimness geweest? Dan
is de cursus EHBT (Eerste Hulp Bij 
Terugval) op de donderdagavond van 
20.00 tot 21.30 uur een aanrader! Indi-
vidueel en met z’n tweeën, afvallen 
kan op elk moment worden gestart. 
Opgeven kan via de website slimness.
nl. Nieuwsgierig geworden, maar zit
je nog met vragen? Vul het contact-
formulier in op de website of kom 
zaterdag 7 januari tussen 9.00 en 
13.00 uur naar de open dag. Hier 
kunnen geïnteresseerden zonder 
afspraak kosteloos hun BMI en 
middelomtrek laten meten, infor-
matie krijgen over gezond afvallen
en is er de mogelijkheid om je aan
te melden voor de groepscursus 
wanneer deze nog niet vol zit. 
Iedereen is van harte welkom.
Ook oud deelnemers en cliënten. 
Even op de weegschaal om te kijken 
hoe je er nu voor staat. Slimness, 
Bozenhoven 19a, Mijdrecht. 
Telefoon 06 - 10 90 30 50. 
Website: www.slimness.nl. 
Mail: info@slimness.nl.

Fit en gezond 2023 in?

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, 
maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.

De redactie ontving deze foto met als tekst:
“Iemand heeft een prachtige visgraatvloer geplaatst of laten plaatsen en 
dumpt het afval bij het Donkereindse bos. Erg treurig!

Mark van Scheppingen winnaar 
Zilveren Schakel 2022

De Kwakel - Woensdagavond 7 
december was het eerste DorpsDiner 
in het Dorpshuis De Quakel. 33 
mensen schoven aan voor een heer-
lijk 2-gangen diner. De sfeer was 
ongedwongen, gemoedelijk en 
gezellig. Op deze eerste editie werd 
verse tomatensoep en lasagne met 
een groene salade geserveerd. Het 
eten werd in schalen door de vrijwil-
ligers op tafel gezet en men mocht 
zelf en voor elkaar opscheppen. Men 
was na a�oop zo enthousiast, dat 

velen zich direct weer inschreven 
voor de volgende keer. Het Dorps-
Diner is een samenwerking tussen 
het Dorpshuis De Quakel en Kook-
studio “In den Ossewaerd” van 
Marleen en Rens-Jan Ossewaarde. Zij 
hebben het initiatief genomen om 
dit diner iedere twee weken in het 
dorpshuis te serveren. Het hoofdge-
recht is altijd vooraf bekend. De ene 
keer wordt er een voorgerecht geser-
veerd (vaak een soep) en de andere 
keer een dessert. Het DorpsDiner is 

Succesvol eerste DorpsDiner 
in de Quakel

bedoeld voor iedereen, jong en oud, 
die op zoek is naar een gezellig 
samenzijn en een lekkere betaalbare 
maaltijd. Het volgende DorpDiner is 
op woensdag 21 december. Op het 
menu staat dan Hachee, rodekool 
met appeltjes en puree. Inloop is om 
17.30 uur en rond 18.00 uur wordt 
het eten geserveerd. Het diner kost 
€10,- per keer (exclusief consump-
ties). Kijk voor het menu en de 
volgende datums op 
http://dequakel.nl/dorpsdiner . Graag 
vooraf opgeven bij Edward Verburg, 
tel. 06-19704447 (uiterlijk zondag-
avond 18.00 uur voorafgaande aan 
de woensdag van het DorpsDiner)
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Uithoorn - Door zijn foto’s met het 
kleine, witte hondje Idé�x is Martin 
Dekker inmiddels voor veel mensen 
een bekende Uithoornaar geworden. 
Hij plaatst foto’s van herkenbare 
plekken in het dorp of actuele 
gebeurtenissen in de Facebookgroep 
‘Je bent een Uithoornaar als’ of op 
zijn eigen sociale platforms. Een 
kennismaking met de man achter de 
foto’s kon niet uitblijven. “Ik probeer 
positief nieuws te brengen. Er wordt 
best veel gezeurd op het internet en 
soms ontsporen discussies omdat 
iedereen alles maar zegt. Ik wil vooral 
positieve berichten plaatsen.” Martin 
wandelt veel met zijn hondje. Bijna 
dagelijks zet hij zo’n tienduizend 
stappen. Vaak rond zijn huis, maar 
soms neemt hij de auto om ergens 
anders te lopen. “Dan ontdek je weer 

nieuwe dingen.” Voor onderweg 
neemt hij een kleine Canon-camera 
mee met wi�, waardoor hij een foto 
direct kan plaatsen. Als mensen de 
foto’s zien, vragen ze Martin waar
die is genomen. “Ik hoop dat mensen 
daardoor actiever worden, dat ze
zelf naar buiten gaan en achter de 
geraniums vandaan komen.”

Actueel
De foto’s van Martin zijn vaak actueel 
en met een neus voor nieuws. “Soms 
moet je geluk hebben dat je ergens 
tegenaan loopt. Zo kwam ik pas 
toevallig Sinterklaas tegen en mocht 
ik een foto nemen. Daar heb ik een 
record aantal likes op gekregen.
Maar ik probeer ook het nieuws
in de gaten te houden. Ik heb een 
aantal jaren foto’s gemaakt voor een 

nieuwssite.” Het idee van de hond
op de foto is ontstaan omdat andere 
sites zijn foto’s zonder bronvermel-
ding overnamen. “Met hond erbij 
hebben ze er niets aan.” 
De mensen in Uithoorn herkennen 
het witte hondje als ze hen op straat 
zien lopen. “Als ik alleen ben vragen 
ze waar Idé�x is.” De hond is een
kruising tussen een Maltezer en een 
Havanezer. “We kregen hem toen hij 
vier maanden oud was. Hij komt uit 
België en heette Moppie, maar dat 
vonden we geen leuke naam voor 
een mannetje. De zoon van mijn 
vriendin vond hem op Idé�x lijken 
van Astrid en Obelix. Het is een 
makkelijk en sociaal hondje.

Netjes zitten
“Hij gaat altijd netjes zitten voor de 
foto.”
Martin is vaak in Uithoorn te vinden 
bij zijn vriendin Hanneke, maar heeft 
ook een appartement in Sliedrecht. 
Hij werkte als boekhouder en doet 
veel vrijwilligerswerk. “Als ik jonger 
was zou ik een evenementenbureau 
beginnen. Ik vind het leuk om dingen 
te organiseren.” In Sliedrecht organi-
seert hij het Living Statues en Art 
Festival. “We begonnen met niets
en nu vijf jaar later is het een van de 
grootste levende standbeelden festi-
vals van Nederland.” In Uithoorn is hij 
nog wat zoekende naar wat hij kan 
betekenen. “Ik ben graag sociaal 
bezig en wil mensen helpen. Zo heb 
ik voor iemand een Facebookpagina 
opgezet. Veel mensen weten niet 
hoe ze dat moeten aanpakken. Ik zit 
in verschillende groepen op Face-
book, op Instagram en Twitter. Ik ben 
er niet de hele dag, maar wel veel 
mee bezig. Gelukkig wordt er in 
Uithoorn enthousiast en positief
op mijn berichten gereageerd.”

Uithoorn - Tijdens een feestelijke 
middag werd woensdag de herope-
ning van Wijkcentrum Bilderdijkhof 
gevierd. Buurtbewoners, huurders
en gebruikers waren aanwezig om
de metamorfose persoonlijk te aan-
schouwen. Gelijk bij binnenkomst viel 
de lichthouten vloer op die het gelige 
linoleum heeft vervangen. De hele 
binnenkant van het gebouw is aan-
gepakt. De muren zijn helderwit en 
okergeel geschilderd en de houten 
tafels en groene stoelen zorgen voor 
een warm gevoel. Het is een frisse 
start voor de Bilderdijkhof, dat graag 
wil laten zien dat iedereen welkom is 
in het wijkcentrum. 
Loco-burgemeester Hoekstra was 
aanwezig voor de o�ciële herope-
ning. Hij benadrukte het belang van 
sociale cohesie en de rol van het wijk-
centrum daarin. Ook bedankte hij de 
vrijwilligers, wat met applaus door 

het publiek werd ondersteund. 
Zonder vrijwilligers was het project 
nooit gelukt. Niet alleen werd er druk 
geholpen met schoonmaken, ook 
kwamen er in oktober zo’n zeventig 
werknemers van PPG (Sigma 
Coatings) helpen met schilderen. 
Directeur Justus Tichelman vertelde 
in zijn speech over de Colorful 
Community, een wereldwijd 
programma waarbij de verfspecia-
listen zich inzetten voor een goed 
doel.

Opgeknapt
“We willen wat terug doen voor de 
gemeenschap om de wereld een 
beetje mooier te maken”, vertelt 
Judith Veldhuizen van Communicatie 
PPG Benelux. “Na een interne oproep 
waren er meer projecten aange-
dragen, maar we hebben gekozen 
voor de Bilderdijkhof.” 

Onder leiding van professionele schil-
ders van schildersbedrijf Van Zuijlen 
werden ze twee dagen aan het werk 
gezet. “We zijn goed begeleid door 
hen, waarbij vooral op veiligheid 
gelet werd. Het was echt een feest 
om te doen.” De kleuren zijn gekozen 
door kleurspecialisten. “Een collega in 
Engeland heeft op basis van onder-
zoek naar kleurbeleving advies uitge-
bracht en uiteindelijk heeft Participe 
Amstelland deze combinatie 
gekozen.” Op de raambekleding moet 
nog even worden gewacht, maar de 
grote kamerplanten van Duoplant 
geven de ruimte al een huiselijke 
sfeer. Al met al was het een behoor-
lijke klus waarbij ook de inzet van 
beheerder Rineke onmisbaar was. 
Tijdens de werkzaamheden wilde 
Participe de activiteiten zoveel moge-
lijk laten doorgaan. “Er maken veel 
mensen gebruik van het gebouw”, 
vertelt Margit Rechtuijt van Commu-
nicatie Participe Amstelland. “De 
kapper, schoonheidsspecialiste
en pedicure zijn maar kort dicht 
geweest. De biljarters waren weer 
snel terug en ook het Alzheimercafé 
is alweer geweest. Alleen de Ontmoe-
tingsgroep voor dementerende 
ouderen is tijdelijk verhuisd naar een 
andere locatie.” Door deze nieuwe 
boost hoopt Margit dat ook nieuwe 
doelgroepen het wijkcentrum weten 
te vinden. “De postzegelclub komt 
hier samen. KBO Uithoorn organiseert 
soosmiddagen. Pas was er een 
kledingverkoop voor ouderen. ANWB 
Automaatje houdt hier kantoor. Als 
iemand iets wil organiseren, willen 
we meedenken. Er is altijd plek voor 
meer.” 

LEZERSPOST

Ik ben Birgit 62 jaar en woon in Uithoorn. Op 17 december rij ik mee in
de Maxima’s Heldenrit. Sinds 2017 wordt deze rit gehouden door de
stichting MHK Maximas Helden est. 2017.
https://www.facebook.com/groups/273971433306981/?ref=share
De stichting zet zich al enkele jaren in voor de afdeling ‘verblijf en activi-
teiten’ van het Prinses Maxima Centrum te Utrecht waardoor er tijdens de 
behandelingen activiteiten kunnen worden gehouden, zodat de kinderen 
even hun ziekte kunnen vergeten en weer even kind kunnen zijn.
Honderden motorrijders, verkleed als kerstvrouw of kerstman met 
versierde motor, zetten zich in om zoveel mogelijk geld op de halen
voor het Princes Maxima Centrum. Ik heb er een sponsorrit van gemaakt 
in naam en als herinnering aan Judith, een meisje uit Uithoorn die jaren-
lang ontzettend hard tegen kanker heeft moeten vechten, maar toch de 
strijd heeft verloren.

Amstelplein
Tijdens deze rit wordt er niet alleen aandacht gevraagd voor het PMC 
maar er is ook veel gezelligheid, wat de motorrijders met deze rit ook 
willen overbrengen. Er wordt niet alleen door Utrecht en Zeist gereden, 
maar er is ook een meet en greet met een aantal kinderen die i.v.m. hun 
behandeling in het PMC en het Emma ziekenhuis in Utrecht moeten 
verblijven.
Afgelopen woensdag mocht ik van de 
winkeliersvereniging Amstelplein in het 
winkelcentrum staan om geld te kunnen 
ophalen. Binnen een paar uur was er in 
totaal € 419,– ingezameld en mijn teller 
van de sponsorrit staat intussen op
€ 1.044,–. Dat is natuurlijk al fantastisch, 
maar ik wil natuurlijk nog veel meer geld 
ophalen. Ik hoop daarom ook dat nog heel 
veel meer mensen mij willen sponsoren. 
Dat kan via deze link, die ook op mijn FB pagina te vinden is:
https://tinyurl.com/22utmvaa
https://www.facebook.com/birgit.salehbergmann
Alvast bedankt!
Brigit Bergman

Brigit rijdt mee in de Maxima’s Heldenrit

Uithoorn - Woensdagavond werd
het plan van aanpak voor de nieuwe 
woonvisie gepresenteerd in de 
commissie Wonen en Werken. Project-
leider Arian Boersma (senioradviseur 
en partner RIGO) verwacht dat er in 
september 2023 een vastgesteld 
woonvisie ligt met een uitvoerings-
programma. Tijdens de eerste fase zal 
er vooral onderzoek worden gedaan 
naar de woningmarkt. Daar wordt dit 
jaar al een start meegemaakt en 
daaruit volgt een verkenningsdocu-
ment. Begin volgend jaar worden 
inwoners en andere belanghebben-
den bij het proces betrokken door het 
organiseren van een bijeenkomst en 
een werksessie. In het voorjaar zullen 
de hoofdlijnen geformuleerd en 
doelen gesteld worden, waarmee een 
concept woonvisie opgesteld kan 
worden. Petra van Leeuwen (GB) 
vraagt zich af hoe jongeren die graag 

een koopwoning willen bij dit
onderzoek betrokken zullen worden. 
Jongeren die een huurwoning willen 
zijn vaak wel ergens geregistreerd, 
maar deze groep woont vaak nog 
thuis en is niet in beeld. Boersma 
geeft aan dat er gebruik gemaakt 
wordt van bestaande marktonder-
zoeken. Wethouder Hoekstra hoopt 
dat Van Leeuwen hen daar dan op zal 
wijzen. Daan Noordanus (VVD) noemt 
de overlap van jongeren en ouderen 
die op zoek zijn naar eenzelfde soort 
woning. Boersma zal dit meenemen 
in het onderzoek en naar alle woon-
wensen kijken. Ze weet dat de 
gemeente Uithoorn de doorstroming 
wil bevorderen. Na de zomer volgend 
jaar kan het college en de gemeente-
raad zich over de concept woonvisie 
en het uitvoeringsprogramma 
buigen. De woonvisie wordt voor
vijf jaar vastgesteld. 

Woonvisie in de maak

Metamorfose wijkcentrum 
Bilderdijkhof

Fotogenieke Idéfix
vertedert volgers
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De Kwakel - Na de coronabeper-
kingen was er een zeer geslaagd 
Kwakel Open Air Festival 2022, 
volgens Stichting Maandagavond 
Comité, die het Kwakel Open Air 
Festival organiseerde.
Vele lokale bands en artiesten traden 
op voor een zeer enthousiast Kwakels 
publiek omdat er eindelijk weer eens 
gefeest mocht worden. Vele Kwakel 
Open Air-vrijwilligers leidden alles in 
goede banen en de bezoekers gingen 

er �ink op los met dansen en feesten.
Tijdens het hele Kwakel Open Air 
Festival hebben de vrijwilligers van 
EHBO-vereniging St. Vincentius paraat 
gestaan om eerste hulp te verlenen 
wanneer dit nodig mocht zijn.
We kennen allemaal de EHBO-vereni-
ging omdat haar EHBO-ers bij de 
meeste Kwakelse evenementen 
belangeloos worden ingezet voor
het verlenen van eerste hulp.
“Er kan altijd een beroep gedaan 

worden op de EHBO en dat moet 
beloont worden met iets tastbaars”, 
vindt de organisatie van het Kwakel 
Open Air Festival.
Stichting Maandagavond Comité-
leden Arjan Plasmeijer en Ron Voorn 
hebben namens het Kwakel Open Air 
Festival, vier complete evenementen-
tassen (ter waarde van 1.000 euro) 
uitgereikt aan EHBO-Vereniging
St. Vincentius. Voorzitter Richard van 
Zanten heeft deze evenementen 
tassen voor het Dorpshuis de Quakel 
in ontvangst mogen nemen. EHBO-
vereniging St. Vincentius bedankt het 
Kwakel Open Air Festival voor deze 
schenking. 
Met deze evenementen tassen wordt 
het voor EHBO-vereniging St. Vincen-
tius logistiek een stukje makkelijker 
om haar vrijwilligers te kunnen 
inzetten.
De evenementen-tassen zullen de 
komende jaren veelvuldig te zien zijn 
bij de Kwakelse Evenementen en 
zeker op 10 juni 2023 wanneer er 
weer een Kwakel Open Air Festival zal 
worden gehouden.

Uithoorn - Meer dertig kilometer-
wegen en minder doorgaand verkeer, 
dat zijn vooruitzichten die woensdag-
avond in de commissie Wonen en 
Werken aan de orde kwamen. Nico 
Molenaar, intern projectleider Mobili-
teitsvisie bij de gemeente Uithoorn, 
presenteerde het Uitvoerings-
programma van de Mobiliteitsvisie 
aan de raadsleden.
Er zal een projectgroep worden 
gestart die komende jaren onderzoek 
gaat doen naar de uitvoering. Daarbij 
zijn drie aspecten belangrijk: verkeers-
veiligheid, leefbaarheid en bereikbaar-
heid. Gekeken wordt bijvoorbeeld 
naar de herinrichting van de Arthur 
van Schendellaan. Ook de Wilhelmina-
kade heeft de aandacht. Wielrenners 
zorgen daar voor gevaarlijke situaties. 
Petra van Leeuwen (GB) wijst op een 
vergelijkbare situatie in Ouderkerk
aan de Amstel, waar ze een advies-
route voor wielrenners als oplossing 
hebben. Zowel de verkeersadviseur 
als wethouder Hazen geloofde daar 

niet zo in. Het is ook niet mogelijk
om alleen wielrenners te verbieden, 
omdat er volgens de wet maar één 
soort �etser is.

Scherper
De projectgroep gaat proberen al dit 
soort situaties scherper in beeld te 
krijgen om gerichte maatregelen te 
kunnen nemen. Ook de politie zal 
daarbij betrokken worden. Els Gasse-
ling (PvdA) vroeg aandacht voor de 
mindervaliden en bracht de deel-
mobiliteit aan de orde. De meeste 
elektrische deelsteps zijn op dit 
moment nog niet wettelijk toege-
staan. Volgens Jeroen Albers (GU) 
moeten we die ook niet willen,
want er zijn al veel ongelukken mee 
gebeurd. Wethouder Hazen reageerde 
dat er op dit moment nog geen
serieuze aanbieders in Uithoorn zijn, 
maar dat er zo nodig gekeken wordt 
naar heldere kaders.
Namens de ondernemers van het 
Oude Dorp en winkelcentrum Amstel-

plein sprak Jas Sparnaay zijn zorg uit 
over de parkeerproblemen. Vooral 
over het te verwachten parkeerbeleid 
zijn ze niet tevreden. Doordat de 
ondergrondse parkeergarage niet 
doorgaat en er parkeerplaatsen 
verdwijnen in het Schansgebied
én door het bouwen van nieuwe 
woningen zullen er structureel 
parkeerplaatsen te kort zijn. Sparnaay 
maakte zich druk over de term 
‘parkeren elders’, want waar is elders. 
Hij wees erop dat mensen graag 
dichtbij de winkels willen parkeren
om een boodschap te doen. Betaald 
parkeren vond hij niet passen bij 
Uithoorn. Jeroen Albers (GU) noemde 
ook de langparkeerders bij het bus-
station en vroeg zich af of dat een 
voorbode is voor het parkeren bij de 
tramhaltes. 
Wethouder Hazen wil graag eerst het 
onderzoek met de feiten afwachten, 
voordat hij kan zeggen welke maat-
regelen tot oplossingen leiden. Er 
komt een werksessie en zowel bewo-
ners als ondernemers zullen nog bij 
het proces betrokken worden. 

Kwakel Open Air Festival schenkt
EHBO-vereniging vier evenementen-tassen

‘Parkeren elders’

Uithoorn - Stichting Promotie 
Uithoorn en De Kwakel laat mooie en 
bijzondere kanten van de gemeente 
zien. De stichting ondersteunt evene-
menten en andere initiatieven van 
ondernemers, organisaties en inwo-
ners die de aantrekkingskracht van 
Uithoorn en De Kwakel vergroten.
Eén van de initiatieven van de stich-
ting is het gratis aanbieden van 
StartUp video’s voor nieuwe onder-
nemers. In deze derde video presen-
teren Marco Pique en Melo van den 
Tweel de activiteiten van CreativeFit.
CreativeFit is meer dan een sport-
school die zich bezighoudt met het 
geven van trainingen. 
Het CreativeFit team maakt sporters 
bewust van een gezond lichaam en 
de e�ecten hiervan op de geest. 

Persoonlijke aandacht staat voorop 
zodat een sporter de eigen doelen 
sneller realiseert. De diversiteit aan 
trainingen werkt hierbij inspirerend. 
Het team wil dat iedereen, ongeacht 
trainingservaring, zich op zijn gemak 
voelt en meteen weer gemotiveerd is 
voor de volgende training.Wil jij dit 
zelf ervaren? Bekijk de CreativeFit-
video: www.uithoornaandeamstel.nl 
of plan direct een proe�es bij
CreativeFit op www.creative�t.nl.
Wil jij als startende ondernemer ook 
in aanmerking komen om jouw 
bedrijf gratis te promoten met een 
StartUp video? Stuur dan een e-mail 
met informatie over je bedrijf naar
de Stichting Promotie Uithoorn en 
De Kwakel: bestuur@uithoornaan
deamstel.nl.

CreativeFit is meer dan een 
sportschool

Uithoorn - Traditiegetrouw organi-
seert de Voedselbank Uithoorn-De 
Kwakel (VBU) de laatste Supermarkt-
actie (SMA) van het jaar bij Albert 
Heijn Jos van den Berg. De VBU staat 
zaterdag 17 december 2022 van 9.00 
tot 17.00 uur op het Amstelplein bij 
Albert Heijn Jos van den Berg met 
een groot aantal vrijwilligers om uw 
gekochte producten bij de VBU-
kraam in ontvangst te nemen. Een 
gemotiveerd team van AH-medewer-
kers onder leiding van AH-manager 
Gertjan zorgt voor een ‘mooi eiland’ 
in de winkel waarop de artikelen 

staan die de voedselbank deze keer 
voor haar cliënten heel goed kan 
gebruiken. De VBU voorziet momen-
teel iedere week meer dan 100 
gezinnen in Uithoorn en in De 
Kwakel aan een gevarieerd voedsel-
pakket. Heel graag ontvangt de VBU 
ook Douwe Egberts of Perla punten. 
Bij de twee vorige acties zijn er meer 
dan 35.000 DE punten gedoneerd die 
VBU inwisselt voor pakken ko�e, die 
vervolgens weer over de wekelijkse 
voedselpakketten worden verdeeld. 
Zij zien u graag zaterdag op het 
Amstelplein.

Voedselbank supermarktactie 
bij AH Jos van den Berg

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht.

Bart van Gastelen uit Uithoorn stuurde ons deze foto met de volgende 
tekst: “De kleinste straat van Uithoorn, de Schoolstraat met slechts zes 
huizen, heeft de jaarlijkse traditie om de balustrade van de huizen te 
verlichten, weer opgepakt.

liefst 319 huisbezoeken, 22 bedrijfs-
bezoeken, 30 scholen en kinderdag-
verblijven, 16 verenigingen en 4 in-/
uittochten wat resulteerde in deze 
prachtige opbrengst.
Meer dan 150 vrijwilligers hebben zij 
zich keihard ingezet om dit te reali-
seren en bij de mensen in onze regio 
een onvergetelijk sinterklaasbezoek 
te brengen. Met dit mooie bedrag 
steunen zij maatschappelijke 
projecten en goede doelen in de 
regio. Ook steunen zij gezinnen voor 
wie een sinterklaasfeest helaas niet 
zo vanzelfsprekend is. Dit doen ze 
bijvoorbeeld door kosteloze 
bezoeken en het verzorgen van 
cadeaus. Iedereen die bij Sinterklaas-
aktie Uithoorn boekt, sponsort, 
doneert of vrijwilliger is steunt 
hiermee automatisch deze goede 
doelen. Via deze weg bedankt Sinter-
klaasaktie Uithoorn iedereen die ze 
heeft vertrouwd om een onvergete-
lijk sinterklaaservaring te brengen en 
ze heeft geholpen om zo een 
prachtig bedrag te mogen ophalen. 

Sinterklaasactie Uithoorn 
brengt 31.000 euro op
Uithoorn - Een geweldig bedrag van 
€31.000 is wat Sinterklaasactie 

Uithoorn dit jaar heeft opgehaald 
voor het goede doel! Ze deden maar 
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Gemeente Uithoo
rn

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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

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

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

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via gemeente@uithoorn.nl

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

WWW.UITHOORN.NL

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende 
jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en 
in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het 
verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum 
van Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die 
betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere 
de gemeentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie 
op de hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en 
werkzaamheden) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Iedere maand delen we een overzicht van werkzaamheden die voor de 
komende periode op de planning staan. Er wordt nog steeds gewerkt 
op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. Ook op het toe-
komstig opstelterrein en de spoordijk vinden werkzaamheden plaats.

Spoordijk
Op de spoordijk gaat de aanleg van de trambaan verder. In de bocht 
van de spoordijk werkt aannemer Dura Vermeer de eerder geplaatste 
damwanden af met een zogenaamde deksloof en daarnaast plaatsen 
ze hier de staanders (stijlen) voor de geluidschermen. Op het rechte 
stuk van de spoordijk vond in november nog grondwerk plaats en 

WERKZAAMHEDEN IN DECEMBER 2022

Op de Zijdelweg geldt een om-en-om-regeling, zodat 
verkeer doorgang vindt langs de werkzaamheden

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over het 
project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamheden. Via 
de website kunt u zich aanmelden voor een automatische email-
notifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en de 
(maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het project volgen 
via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op Uithoornlijn).
Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige 
situatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met 
de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl 
of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet 
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt 
altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. Op het rechte deel van de spoordijk vinden deze maand 

veel grondwerkzaamheden plaats

werden zogenaamde L-wanden langs de spoordijk geplaatst. Deze 
L-wanden houden de grond op zijn plek. Begin december is begonnen 
met het plaatsen van de staanders voor de geluidschermen op het 
rechte deel van de spoordijk, dit duurt tot eind van het jaar. Ook vinden 
er veel kabel- en leidingwerkzaamheden plaats op de spoordijk en rond 
de nieuwe halte. Ter hoogte van Weegbree werd in november aan de 
nieuwe geluidschermen gewerkt: het aanbrengen van funderingspalen 
en de staanders van de schermen. De tussenliggende wanden – dit 
heten cassettes – worden in december geplaatst.

Busbaan Faunalaan-busstation
In december vinden er bij het busstation nog kabel- en leidingwerk-
zaamheden plaats voor zowel de trambaan als de nieuwe tramhalte 
Uithoorn Station. 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u 
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 
513111. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. U vindt de offi ci le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps: zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorps-
huis De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maat-
regelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het 
KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn), tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ieder-
een binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakings-
tekst een inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om er-
voor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. n spoedgeval-
len kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening 

Duurzame acties 2022, 
maak er nu nog gebruik van! 
Laatste oproep inschrijven collectieve isolatie-actie
U kunt nog tot en met 3 januari 2023 meedoen met deze actie. 
Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Het zorgt ervoor dat 
u minder hoeft te verwarmen. aardoor kunt u fl ink besparen op 
uw energierekening. Het isoleren van uw woning is makkelijker, 
voordeliger en leuker wanneer dat samen kan! Binnen deze actie 
worden de maatregelen vloer- en bodemisolatie, spouwmuuriso-
latie, dakisolatie en isolerend glas aangeboden.

Alleen in december 2022 nog cadeaubonnen 
voor huurders aanvragen (en meteen verzilveren) 
De gemeente biedt u als huurder een gratis cadeaubon aan. U kunt 
deze cadeaubon inwisselen voor energiebesparende producten 
zoals LED lampen, radiatorfolie en tochtstrips. Het is tot en met 
uiterlijk 31 december 2022 mogelijk om uw cadeaubon te verzilveren. 
Let op: een fysieke cadeaubon aanvragen kan tot en met uiterlijk 20 
december 2022. De bonnen voor woningeigenaren zijn al vergeven.

Kijk voor meer informatie op 
www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn. www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn. 

Dat er voor inwoners met 
een krappe beurs hulp is in 
Uithoorn/De Kwakel. De ge-
meente heeft verschillende 
minimaregelingen!

Computerregeling
Uw kind zit op het voortgezet 
onderwijs en heeft een com-
puter of laptop nodig. Dat is 
een fl inke uitgave  oor inwo-
ners met een krappe beurs 
hebben we daarom de zoge-
noemde ‘computerregeling’. 
Dat betekent dat u (mogelijk) 
recht heeft op een bijdrage 
voor de aanschaf ervan. 

Jeugdfonds Sport 
en Cultuur
Wilt u kind op turnen, voet-
bal, judo of een andere sport? 
Maar is lid worden van een 
vereniging te duur? Dan helpt 
het Jeugdfonds Sport en Cul-

tuur. Het fonds betaalt het con-
tributiegeld rechtstreeks aan 
de vereniging. U hoeft dus 
niks voor te schieten.

Meedoen aan activiteiten
Blijft er na uw vaste uitgaven 
geen geld meer over om bij-
voorbeeld een keer naar de 
bioscoop te gaan? Of een cur-
sus te volgen? Ook dan kan de 
gemeente helpen.

Laat geen geld liggen!
Kortom: laat geen geld liggen 
en bekijk waar u voor in aan-
merking komt! 
Alles regelingen voor inwoners 
met een krappe beurs staan 
overzichtelijk op de website 
www.uithoorn.nl/laatgeengeld-
liggen. Heeft u nog vragen? 
Bel dan naar het Sociaal Loket 
van de gemeente. Te bereiken 
op (0297) 513111.



Uithoorn – Via het project ‘Onder
de Pannen’ kan iemand een deel van 
de eigen woning verhuren aan een 
‘economisch dakloze’, die door echt-
scheiding, baanverlies of opgelopen 
schulden tijdelijk geen woonplek 
heeft. Hoe werkt dat in de praktijk? 
Het verhaal van Vincent, die dorps-
genoot Tom tijdelijk in huis nam.
Vincent besloot al eerder om mee
te doen aan ‘Onder de Pannen’. 
“Ik woon in een duur huurhuis en 
zocht manieren om de huur én de 
stijgende energiekosten te kunnen 
betalen. Via mijn werk bij de 
gemeente Amstelveen had ik 
gehoord van het ‘Onder de Pannen’-

project van de Amsterdamse Regen-
booggroep. Dat leek me een op-
lossing!”
Tom heeft als voormalig wiskunde-
leraar een goed inkomen en geen 
�nanciële problemen. Maar bij de 
scheiding met zijn partner moest 
hun huis op stel en sprong worden 
verkocht. “Afzonderlijk konden we
de hypotheek niet dragen. En dan
sta je dus op straat... De huidige 
huurmarkt, in mijn geval de vrije 
sector, is duur en er is lastig tussen
te komen. Ik had geen oplossing. 
Toen zag ik een poster van ‘Onder de 
pannen’ en dacht: dat ga ik gewoon 
proberen! Met het tijdelijke onderdak 
bij Vincent was ik enorm gered. Tijd 
om even op adem te komen van de 
scheiding en van mijn leven alleen. 
En tijd om een woning voor mezelf
te vinden.”

Regenbooggroep
Beiden zijn goed te spreken over
de hulp van de Regenbooggroep. 
Vincent: “Vooraf kijken ze bij de 
verhuurder of de ruimte geschikt is. 
En ze leggen uit hoe de deal in elkaar 
zit, ook �nanciëel. Ik moest nog wat 
dingen in orde maken, onder andere 
met mijn verhuurder Vesteda. Daar 

heeft de Regenbooggroep bij 
geholpen. Tom vult aan: ”Ze keken 
ook naar mijn situatie als huurder. 
Financieel, maar ook hoe ik in mijn 
vel zat; dat er geen geestelijke 
problemen waren of verslaving. En
of ik van plan was om actief woon-
ruimte te zoeken. Dat was gelukkig 
geen probleem. Na vier maanden 
kon ik me inschrijven op een nieuw-
bouwproject in Aalsmeer. Daar woon 
ik sinds 1 december. Als afsluiting 
heb ik Vincent getrakteerd op een 
heerlijk etentje bij Jason Asian 
Cuisine.”
Vincent besluit: “Er mag meer 
bekendheid komen voor het ‘Onder 
de Pannen’-project. De behoefte
is groter dan veel mensen denken.
En haal het uit de hoek van de hulp-
verlening. Het gaat gewoon om een 
tijdelijke, praktische oplossing met 
�nancieel voordeel voor beide 
partijen. Woonruimte in Uithoorn, 
zeker in de vrije sector, is schaars
en duur. Ook grote verhuurders als 
Eigen Haard en Vesteda kunnen meer 
doen met ‘Onder de Pannen’. Ik denk 
dat daar nog wat koudwatervrees zit.”
Meer weten of meedoen met ‘Onder 
de Pannen’ in Uithoorn? Kijk op
www.onderdepannen.nl.

Onder de Pannen: tijdelijk onderdak
met voordeel voor beide partijen

Uithoorn - Op vrijdagavond 23 
december zal in de R.K. Kerk De 
Burght aan het Potgieterplein in 
Uithoorn het traditionele Chrismas 
carols kerstconcert plaats vinden.
45 zangers in kostuums in de stijl van 
het Engeland rond 1870, de tijd van 
Charles Dickens, zullen onder leiding 
van dirigent Ferdinand Beuse een 
sfeervol optreden verzorgen. Bekende 
liedjes zoals ‘Jingle Bells’, ‘O come all 
ye faithfull’ en ‘Silent Night’ zullen 
worden afgewisseld met verrassend, 
minder bekend repertoire. 
Het koor bestaat inmiddels 25 jaar en 
de zangers zijn ieder jaar rond de 
kersttijd in kleine a capella groepjes 
actief op kerstmarkten, kerstfeesten 
en andere kerstevenementen door 

heel Nederland en België. Tijdens het 
concert van a.s. vrijdag wordt muzi-
kaal medewerking verleend door 
pianist Kees van Zantwijk. Na a�oop 
wordt glühwein en warme chocomel 
aangeboden aan de bezoekers. 
Anders dan voorgaande jaren worden 
dit jaar entreekaarten verkocht op 
twee voorverkoopadressen. Dit om te 
voorkomen dat de organisatie geïnte-
resseerden op de stoep moeten laten 
staan bij grote toeloop. Bij de Read-
shop in winkelcentrum Zijdelwaard 
en Duoplant in de Dorpsstraat zijn 
entreekaarten verkrijgbaar voor € 1,– 
per stuk. Aan de deur worden geen 
kaarten meer verkocht. De kerk gaat 
open om 19.30 uur en het concert 
start om 20 uur.

Kerstconcert Dickenskoor
The X-mas Vocals

Foto:  ‘Onder de Pannen’
Catharina Gerritsen.
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worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij 
welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan 
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift 
de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er 
geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige 
voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank 
dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een verzoek om een 
voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, 
staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen 
van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt 
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat 
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-105967, Jaagpad 2 a, het uitbreiden, verhogen en het wijzigen van 

een dak van een garage (ingetrokken, 05-12-2022).
Uithoorn
- 2022-099919, Achterberglaan 4, het vervangen van de dakkapel aan de 

voorzijde van de woning (vergunningvrij, 29-11-2022).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-091742, Poelweg 40K, aanvraag lang parkeren (verzonden 30-11-

2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2021-097992, Steenwijkerveld 26, het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning (verstuurd 13-07-2022);
- 2022-095753, Boterdijk 31, het verbouwen van het woonhuis (verzonden 

05-12-2022);
- 2022-100507, Boterdijk 65, het bouwen van een bedrijfspand (verzonden 

08-12-2022).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2022-116779, Evenemententerrein Legmeer-West , het organiseren van 

een KNVB voetbal toernooi op 03-06-2023 (ontvangen 24-11-2022);

- 2022-117527, UHL-118 Tram-busbaan tussen Boerlagelaan en Eindhal-
te, aanvraag vergunning geluidshinder van 5 t/m 11 februari 2023 (ont-
vangen 30-11-2022);

- 2022-117524, Viaduct Zijdelweg tramlijn UHL, het aanvragen van een 
ontheffi ng geluidshinder tussen 8-11 februari 2023 en tussen 11-12 fe-
bruari 2023 tussen 19.00 uur en 07.00 uur (ontvangen 30-11-2022);

- 2022-118276, Koningin Julianalaan 27, het aanvragen van een exploita-
tievergunning horecabedrijf (ontvangen 04-12-2022);

- 2022-118154, UHL-117 weekendwerk Boerlagelaan / Eindhalte onthef-
fi ng geluidshinder (ontvangen 02-12-2022);

- 2022-118771, Zijdelwaardplein 75a, het plaatsen van een busje voor de 
winkel voor opslag van 23-24 en 30-31 december 2022 (ontvangen 30-
11-2022); 

- 2022-118749, Legmeerplein 22, het aanvragen van een exploitatiever-
gunning horecabedrijf (ontvangen 05-12-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-111727, Kerklaan 10, Filmopname supermarkt op 20 november 

2022 (verzonden 30-11-2022);
- 2022-107782, Drechtdijk 21, het aanwezig hebben van 2 kansspelauto-

maten t/m 31 december 2023 (verzoden 08-12-2022).
Uithoorn
- 2022-114181, Thamerlaan 24, het plaatsen van bouwmateriaal van 1 t/m 

18 november 2022 (verstuurd 28-11-2022);
- 2022-110066, Geometrielaan 13, het plaatsen van bouwmateriaal van 1 

t/m 30 januari 2023 (verstuurd 15-12-2022);
- 2022-113544, Zijdelweg, ontheffi ng geluidhinder voor het uitvoeren van 

werkzaamheden in de nacht 22 op 23 december 2022 (verstuurd 1-12-
2022);

- 2022-114038, nb Slauerhoffl aan 12, het plaatsen van een opslagcontai-
ner, schaftkeet en noodaggregaat i.v.m onderhoud aan trafohuisje van 9 
januari t/m 3 februari 2023 (verzonden 07-12-2022);

- 2022-117301, Van Eedenlaan 31, het plaatsen van een afvalcontainer 
van 24 november t/m 22 december 2022 (ontvangen 25-11-2022), (ver-
zonden 07-12-2022). 

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2022-114198, Wilhelminakade, Willem Alexanderpoort & Amsteldijk 

Noord t.h.v. nr. 8, het maken van fi lmopnamen op 30 november 2022 
(verzonden 25-11-2022).

 TER INZAGE
- Voorontwerp bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode 

van 30 november 2022 tot en met 20 december 2022. Inlichtingen bij J. 
dos Santos, afdeling wonen en werken (0297) 513111.

- Ontwerpbesluit - Amsterdamseweg 14, Uithoorn. Inzageperiode van 30 
november 2022 tot en met 12 januari 2023. Inlichtingen bij de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

- Vergunning verleend - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode 
van 30 november 2022 tot en met 13 januari 2023. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

- Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit Bedrijventerrein, Uit-
hoorn. Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 29 december 
2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 
513111.

- Vaststelling Omgevingsvisie Uithoorn 2040, gebiedsvisie Groene en Re-
creatieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toerisme, 
Uithoorn. Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 28 decem-
ber 2022. Inlichtingen bij A. Krieger, afdeling wonen en werken (0297) 
513111.

- Bestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn. Inzageperiode van 7 decem-
ber 2022 tot en met 18 januari 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afde-
ling wonen en werken (0297) 513 111.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
SCHANSGEBIED, UITHOORN 
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voornemen 
om het Schansgebied te herontwikkelen als onderdeel van de gehele ruimte-
lijke impuls die de gemeente Uithoorn het dorpshart wil geven. Het planvoor-
nemen bestaat uit drie onderdelen: (I) herinrichting van de openbare ruimte 

inclusief het park, (II) het realiseren van 5 woningen en (III) het herontwikke-
len van de kerklocatie. Het betreft het gebied achter het winkelcentrum Am-
stelplein, het zogenoemde Schansgebied. Het overgrote deel van gronden 
in dit gebied zijn in eigendom van de gemeente Uithoorn. De gebouwen van 
parochie Emmaüs staan al zo’n 15 jaar leeg. Kerkfront en pastorie zijn ge-
meentelijk monument. In de jaren na 1960/1962 en 1980 is de kerk uitge-
breid aan de koorzijde en is aan weerszijden extra bebouwing toegevoegd 
ten behoeve van de sacristie en de dagkerk. Omdat het deels om een ge-
meentelijk monument gaat is behoud van het kerkfront en de bijbehorende 
pastorie wenselijk. Achter het bestaande front wordt een nieuwbouw toege-
voegd die past bij het bestaande kerkfront. Dit nieuwe volume wordt in sa-
menhang met het kerkfront ontworpen. De footprint van het nieuw te bou-
wen volume wordt teruggebracht naar de originele footprint van de Kerk St. 
Jan de Doper, waardoor de originele proporties worden hersteld. Ook het 
park wordt heringericht waarbij nadruk wordt gelegd op groen en veel bo-
men. Daarnaast wordt het parkeerterrein geherstructureerd zodat parkeren 
tussen hagen mogelijk wordt. Om het plan mogelijk te maken is wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Bij besluit van 22 maart 2022 heeft de gemeen-
teraad van Uithoorn een voorbereidingsbesluit genomen voor het Schansge-
bied. Daarmee heeft de raad ingestemd met het voorbereiden van een nieuw 
bestemmingsplan voor dit gebied. Aan het besluit van de raad wordt toepas-
sing gegeven met dit bestemmingsplan. 
Zienswijze
Conform aankondiging in het Gemeenteblad (overheid.nl) van 7 december 
2022 ligt het bestemmingsplan Schansgebied, van 7 december 2022 tot en 
met 18 januari 2022 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeente-
huis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Het ontwerp bestemmingsplan is, met ingang van woensdag 7 december 
2022, digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen voorge-
noemde termijn (7 december 2022 tot en met 18 januari 2023) kan een ie-
der een zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van zienswijzen wordt het ontwerpbestemmingplan formeel 
in procedure gebracht en naar verwachting vastgesteld in de vergadering 
van de gemeenteraad van 30 maart 2023. In De Nieuwe Meerbode, het Ge-
meenteblad (overheid.nl) en op ruimtelijkeplannen.nl volgen nadere bekend-
makingen over de procedure voor dit bestemmingsplan. Het bestemmings-
plan zal na vaststelling worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
In De Nieuwe Meerbode, het Gemeenteblad (overheid.nl) en op ruimtelijke-
plannen.nl volgen nadere bekendmakingen over de procedure voor dit be-
stemmingsplan. Het bestemmingsplan zal na vaststelling worden gepubli-
ceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

AANWIJZINGSBESLUIT VERBODEN DRANKGEBRUIK 2022, 
UITHOORN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
hebben op 12 november 2022 op grond van artikel 2:48 van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020 besloten om nieuwe alcoholver-
bodsgebieden aan te wijzen. In deze gebieden is het verboden om alcohol-
houdende drank te nuttigen of aangebroken fl essen, blikjes of drinkgerei van 
welke aard dan ook met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
Dit besluit zal gelden voor de volgende nieuw aangewezen gebieden: 
a. Winkelcentrum Zijdelwaard en park de Groen Rode Scheg
- Het gebied begrensd door de Heijermanslaan tot aan de Anne Franklaan, 

langs de groenstrook tot aan de Arthur van Schendellaan, rondom sport-
centrum de Scheg, Jenaplanschool ‘t Startnest, langs de kerk de Schut-
se, verpleeghuis Het Hoge Heem tot de Wiegerbruinlaan. 

b. Het busstation 
- Het vierkant rondom het busstation: begrensd door de Marijnenlaan, 

Beellaan, de groenstrook tot aan de Boerlagelaan.
Dit besluit zal tevens blijven gelden voor de reeds bestaande aangewezen 
gebieden:
c. Centrum (Oude Dorp):
- Het gebied begrensd door het Amstelplein, Schoolstraat, Kaag, De Am-

stel, de Petrus Steenkampweg (inclusief parkeerplaats en groenstrook), 
de Thamerlaan en de Laan van Meerwijk. 

d. Skatepark Meerwijk
- Het gebied begrensd door de Eems, de Polderweg, de groenstrook en 

het water ten oosten van de Eidereind en het water ten westen van de 
Eendracht. 

e. Het Stiltemonument
- De directe omgeving rondom het stiltemonument.
Het besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. U kunt het 
volledige besluit inzien op: www.offi cielebekendmakingen.nl

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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Vinkeveen - Met drie punten op zak 
uit de eerste twee wedstijden, trad 
De Vinken 1 afgelopen zaterdag in 
Zaandam aan tegen ZKC’31. Na 
gelijkspel vorige week, was De 
Vinken gebrand op een overwinning. 
Met sterk spel werd een mooie 17-25 
overwinning geboekt.
De Vinken startte in de bekende 
opstelling met in de aanval Eva 
Hemelaar, Deena Dankelman, Levi 
Kroon en Jelle Mul en in de verdedi-

ging Jerom Stokhof, Zoë van Dasler, 
Iris den Boer en Gideon Lee�ang. Het 
Vinken achttal kwam overtuigend uit 
de startblokken; geconcentreerd en 
scherp in de afronding. Binnen een 
minuut zette Eva Hemelaar De 
Vinken via een vrije bal op voor-
sprong, waarna Levi Kroon van 
afstand 0-2 maakte. Ook het tweede 
aanvalsvak had maar twee minuten 
nodig om twee doelpunten te 
maken. Iris den Boer scoorde van 

afstand, vervolgens wist Jerom 
Stokhof zijn tegenstander te 
passeren en via een doorloopbal te 
scoren. Zo stond het na vier minuten 
al 0-4. De Vinken wist de goede vorm 
door te zetten en was heer en 
meester onder de korf. De laatste 
minuten voor rust golfde het spel 
wat heen en weer, maar met een 
6-11 voorsprong en uitstekend spel 
kon De Vinken comfortabel de rust 
in.
Na rust speelde ZKC’31 zeker niet 
slecht, maar het scoringspercentage 
van De Vinken bleef hoog. Via Jerom 
Stokhof, Levi Kroon en Gideon Leef-
lang liep De Vinken eenvoudig uit 
naar 8-19, mede te danken aan
ijzersterk reboundwerk en zuivere 
afstandsschoten. Met name Levi 
Kroon kreeg veel ruimte van zijn 
tegenstander. De laatste tien 
minuten van de wedstrijd veran-
derde het beeld en verliep het spel 
rommelig. ZKC’31 kon wat vrijer 
spelen en kwam zo nog een aantal 
keer tot scoren. De Zaanse ploeg 
scoorde vier keer op rij en liep in tot 
15-23. Het slotakkoord was via 
Gideon Lee�ang en Levi Kroon toch 
weer voor De Vinken, waarmee de 
eindstand op 17-25 werd gezet.

Regio - Zondag 11 december vond 
de eerste competitiewedstrijd plaats. 
D-Maniacs danst in de leeftijdscate-
gorie 2B met 11 en 12 jaar, met acht 
meisjes. In Theater de Muze snel 
gepast en compleet in het nieuw 
konden ze het podium op. Dance-
crew D-maniacs had er heel veel zin 
in en dansten hun mix zoals bedoeld 
met heel veel power en plezier. Alle 
formaties klopten, echt iedereen 
stond op de juiste plek op dat grote 
podium en de dans werd vrolijk en 
goed uitgevoerd.
Julia mocht na de teamwedstrijd
nog haar solo laten zien. Haar Royals 
danste ze met veel uitstraling en 
goede techniek. Het was een sterk en 

groot wedstrijdveld vandaag zowel 
bij de teams als bij de solo’s. Helaas 
geen plekje bij de beste drie, maar 
een hele goede eerste wedstrijd 
gedraaid met alle nieuwe meisjes en 
Julia ook nog met haar nieuwe solo.
In wedstrijd 2 mocht D-Formation 
aantreden. Door een uitvaller in het 
programma moesten zij ineens de 
wedstrijd openen. Dus vanuit de 
kleedkamer gelijk door het podium 
op, zaten ze klaar, werd de muziek 
van de uitvaller gedraaid... Dit bracht 
de meiden niet van de wijs en netjes 
meldden zij dat dit niet hun muziek 
was. Vlug werd de goede muziek 
ingestart en konden ze hun Move-
Divamix laten zien, vol diva attitude 

startten zij hun dans. Zij vervolgden 
met krachtige bewegingen en mooie 
technische dubbele draaien hun 
choreogra�e, een stoere �ick�ack
in het midden en daarna door met
z’n allen naar het eindstuk welke 
eindigde op een mooie rij. Dit 
optreden werd beloond met een 
derde prijs, gefeliciteerd meiden!
In wedstrijd 3 waren categorie 4 en
5 bij elkaar gestopt zodat het 
wedstrijdveld wat groter was. Dit 
betekende dat X-Plosion (15+) en 
De�nition (18+) het niet alleen tegen 
andere dansscholen moesten gaan 
opnemen, maar ook tegen elkaar. 
De�nition begon als allereerste met 
hun MammaMiaremix, vrolijke 
gezichten, strakke lijnen, mooie 
formaties en goede draaien werden 
er vol overgave gedanst. Nu af- 
wachten wat de rest van de teams 
zou gaan doen en hoe de jury hun 
dans had beoordeeld.
Er zat één dans tussen en toen was 
het de beurt al aan X-Plosion, waar 
dit jaar ook nieuwe meisjes aan het 
team zijn toegevoegd. Met hun 
vertolking van ‘BangBang’ knalden zij 
van het podium af, er gebeurde van 
alles precies op het juiste moment en 
spatgelijk. De dubbele draaien waren 
extra geoefend afgelopen week en 
ook deze gingen bij iedereen goed. 
Twee meiden die �ick-�ackend 
gelijktijdig over het podium vlogen 
was een gaaf extraatje. Ook zij 
moesten nu net als De�nition 
afwachten wat de andere groepen 
gingen doen.
Gelukkig was er genoeg a�eiding 
met Sam en Saar die nog een solo 
mochten dansen en samen een duo. 
Aangemoedigd door de rest van de 
teamleden in de coulissen dansten zij 
hun solo’s elegant en beheerst, alles 
netjes afgewerkt en gebruikmakend 
van het hele podium. Ook hun duo 
ging zoals geoefend, mooi gelijk en 
op elkaar afgestemd. Tijdens deze 
laatste prijsuitreiking was het heel 
spannend in alle categorieën zowel 
in teams, solo als duo waren er veel 
deelnemers dus de jury had een 
zware klus. Maar in dit sterke 
wedstrijdveld wist X-Plosion zich 
staande te houden en werden zij 
beloond met een derde prijs.

IJzersterkte winstpartij
voor De Vinken

Mooie start danscompetitie 
voor JuudsDanceCentre

Regio - Maandag werd de eerste 
ronde van de wintercompetitie 
gespeeld. De uitslag: 1. Chris van der 
Wilt & Carla Steenhuis Geertsema 
65,51%, 2. Ineke & John van Diemen 
59,72% en 3. Marja Hartmann & Elly 
degenaars 59,03%
Paar Nel Leeuwerik speelde 3harten-
contract waar alle overige paren-
4harten min1 speelden. Paar Ineke 
Koek hengelde een 3SA met 3ups 
binnen. Een mooie top. Paar Gerard 
Telling deed prima zaken met een 
6SA met 1up, waar de overige paren 
in 6schoppen aanlegden. Paar Henny 
van Nieuwkerk wisten in een 
4hartenspel net 1slag meer te halen 
dan de rest. Paar Carla Navest deed 
dat in een ander spel met 2ups.

Donderdag
Donderdag 8 december werd de 
derde ronde van de wintercompetitie 
gespeeld. Veel slempogingen 
werden met succes afgerond ook de 
meest ingewikkelde. In de A-lijn: 
1Hennie van der Reep & Corry 
Twaalfhoven 59,58%, 2. Truus Groot 
& Bep Schumacher 58,75% en 3. Dick 
Licht & Xandra Visee 58,33%. Naast 
de slemspellen werd er ook weer 
vrolijk op los gedoubleerd. Paar Jan 
Groeneveld kreeg met het 
uitneembod van 1schoppen Noord) 
een doublet van Oost maar maakte 
het contract. Oost kon 3harten 
spelen. Paar Ans Bruggeman speelde 
een 3hartencontract de tegen-
stander gedoubleerd 2 down en 
ervoeren later hoe vervelend dat kon 
zijn als het je ook overkomt. Ook paar 
Anneke Wortel deed mee in het met 
succes doubleren van de tegen-

stander. Maar je moet er ook wel de 
kaarten voorhebben. Genoeg over 
de doubletten. Nu wat anders. In een 
spel boden alle paren hetzelfde 
alleen het resultaat varieerde van 
min1 tot min3. Paar Jan Groenveld, 
Paar Truus Groot en paar Rene de 
Jong deden alle een klein slempo-
ging, maar haalden het net niet, want 
meer dan 5 zat er niet in. Meer 
succesvol was paar Hennie van der 
Reep. Een super contract van 6SA 
met 1up was groots, zeker toen ze dit 
kunststukje nog eens herhaalden in 
een ander spel.

B lijn
In de B-lijn: 1. Paula Kooijman & Koos 
Wieling 63,91%, 2. Gerda van Duren 
& Tiny Zwebe 60,25% en 3. Anne-
marie Pierrot & Frank van der Laan 
55,83%. Ook in deze lijn was er weer 
veel rumoer. Waar het ene paar 
slaagde, kwam een ander paar net 
iets te kort. Paar Marion van Nieuw-
kerk maakte verrassend een gedou-
bleerd 4harten. Paar Hermine 
Elmoudni deed goede zaken met een 
3SA bod tegen harten biedingen. 
Paar Trees Versteeg deed goede 
zaken met een 4harten plus1. 
5harten ging down en werd soms 
gedoubleerd bij de andere paren. 
Paar Tiny Tijssen kreeg bij een 3klave-
rencontract een doublet om de oren, 
maar toonde veerkracht door met 
1up de winst te pakken. Paar Paula 
Kooijman wist in een 2schoppencon-
tract toch 2up te hal en daarmee de 
top. Vandaag waren de paren het 
vaak eens over de te spelen kleur, 
maar de resultaten weken erg van 
elkaar af.

BVM-uitslagen - doublettenfeest

Invallers bezorgen CSW de zege
Wilnis -De laatste wedstrijd voor de winterstop moest CSW op bezoek bij 
Victoria uit Hilversum. Lang leek het erop dat CSW afstevende op punt-
verlies maar in de slotfase boog CSW een 1-0 achterstand alsnog om in 
een 1-2 overwinning. CSW begon vrij aardig aan de eerste helft en nam 
meteen het heft in handen. Een unieke kans op een vroege voorsprong 
diende zich al snel aan. Matt Veerhuis reageerde prima op een te korte 
terugspeelbal en liep alleen op de doelman af maar zag vervolgens de bal 
naast het doel verdwijnen. Daarna kwam Veerhuis nog een paar keer 
goed door op links maar goed verdedigingswerk voorkwam dat CSW echt 
gevaarlijk kon worden. Hierna was het de beurt aan Victoria dat deze 
eerste helft beter voetbal liet zien dan CSW en het was bovendien veel 
feller in de persoonlijke duels. Er kwamen enkele voorzetten voor het 
doel van doelman Thijs Imming maar groot gevaar leverde dit niet op. 
Een vrije trap rand zestien belandde tot opluchting van CSW in de muur. 
CSW leed in deze eerste helft heel veel onnodig balverlies en het was niet 
eens zo verwonderlijk dat het voor de rust op achterstand werd gezet. Uit 
een hoekschop werd de bal doorgekopt en via een klutsbal kwam Victoria 
op een 1-0 voorspong wat tevens ook de ruststand betekende.

Fanatiek
CSW begon veel fanatieker aan de tweede helft en kon zodoende wat 
meer druk gaan zetten op de helft van de tegenstander zonder dat dit tot 
doelrijpe kansen leidde. Aan de andere kant kreeg Victoria een enorme 
kans vrij voor het doel maar gelukkig voor CSW werd de bal hoog over 
het doel geschoten. Coach Strating ging aanvallend wisselen en bracht 
Mike de Jong en Justin Blok in en juist deze twee spelers bepaalden het 
slot van de wedstrijd. Met nog toen minuten op de klok kon een voorzet 
door de verdediging van Victoria niet goed worden verwerkt waarbij de 
bal in eerste instantie nog kon worden geblokt maar de terugspringende 
bal kwam voor de voeten van Blok die wel raad wist met deze kans en 
heel beheerst binnenschoot. Direct hierna een vrije trap voor CSW rand 
zestien na het neerhalen van de Jong. De strak inschoten bal van Elroy 
Baas belandde in de handen van de doelman. Ook Victoria kwam er af en 
toe nog heel gevaarlijk uit en Thijs Imming moest handelend optreden na 
een prima schot van de spits van Victoria. Vlak voor tijd kwam de 
winnende tre�er van het hoofd van Mike de Jong. Een perfecte voorzet 
op maat van Blok bereikte het hoofd van de Jong die de doelman met zijn 
kopstoot volledig kansloos liet. Victoria perste er nog een sloto�ensief uit 
maar CSW gaf achterin niets meer weg en trok daarmee een zwaarbe-
vochten 1-2 overwinning over de streep.
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Uithoorn - Donderdagavond 8 
december zat de tribune van sporthal 
De Scheg lekker vol. Iedereen was 
afgekomen op de kampioenswed-
strijd van jeugd C1. De jeugd begon 
ietwat gespannen aan de wedstrijd, 
maar al gauw hadden ze de draai 
helemaal te pakken. Bovenhandse 
service en mooi spel in drieëen 
zorgde ervoor dat de tegenstander 
VHZ uit Nieuw-Vennep overtuigend 
met 4-0 werd verslagen. Met nog één 

wedstrijd te gaan in de eerste helft 
van de competitie is SAS’70 al 
kampioen. Het team werd toege-
sproken door de voorzitter en
gehuldigd met medailles en een
bos bloemen. De poules voor de 
tweede helft van de competitie 
worden weer heringedeeld en rond 
de kerst zal het wedstrijdprogramma 
voor januari t/m mei bekend zijn.
Het team zal dan uitkomen in de 
eerste klasse van de C-poule.

SAS’70 Jeugd C1 winterkampioen

Uithoorn - Na een koude start, 
zowel qua temperatuur als qua spel, 
kwam Legmeervogels langzaam op 

stoom op het échte gras in Aals-
meer. FC Aalsmeer JO13-3 hield 
lang stand en het duurde ook even 

voordat de score geopend werd.
En toen eenmaal de machine weer 
draaide, kon geen tegenstand meer 
worden geboden en liep de score 
snel uit richting een eindstand van 
1-7 in het voordeel van de ‘vogels’. 
Toen uiteindelijk het eindsignaal 
van de scheidsrechter klonk, plopte 
de �essen kinderchampagne open 
en vierden het team op het veld
het kampioenschap. De in grote 
getalen meegekomen ouders 
werden getrakteerd op zeer blij 
gestemde gezichten, waardoor ook 
de ‘kater’ van het verlies van Neder-
land, door hen vergeten werd. 
Uiteraard werd toptrainer Stan Tjas-
sens in de kleedkamer overgoten 
met de overgebleven kindercham-
pagne en kon ook hij met een zeer 
tevreden gevoel terugkijken op de 
eerste seizoenshelft.

Regio - Als op zondag 11 december 
de wekker gaat om 07.15 uur
’s morgens is dat het begin van de 
Winterwonderwandeling 2022. Dit is 
de jaarlijkse wandeling die wandel-
verenigingen uit De Kwakel met 
elkaar verbindt. Ieder jaar organi-
seert één van die wandelclubs deze 
winterloop. Nadat enkele edities 
vanwege Corona geen doorgang 
hebben kunnen vinden was het voor 
het eerst sinds drie jaar dat de tocht 
op het programma stond. Aan 
wandelclub het Slakkenspoor de eer 
de organisatie van deze editie op 

zich te nemen. Rond 08.00 uur verza-
melden zich zo’n 45 wandelaars zich 
in het dorpshuis. Zij bereidde zich 
met een kop ko�e en een versnape-
ring voor op een route van 30 km
die zich in de regio zal afspelen.
De route werd vooraf niet gedeeld 
onder de deelnemers maar bleek 
achteraf via Vrouwenakker, Blokland, 
Zevenhoven, Noordse Dorp, de Hoef, 
Uithoorn met als terugkomst in De 
Kwakel te lopen. Na 10 km werd een 
eerste stop gehouden in Zeven-
hoven, bij Het Witte Kerkje waar 
ko�e en versgebakken appeltaart 

geserveerd werd. Het vervolg van de 
route werd wederom een loop van 
10 km waarna een kop snert of 
tomatensoep bij de Groene Hart 
camping voor wat extra warmte 
zorgde. Dit was ook het verzamel-
punt voor de wandelaars die 30 km 
net even te gortig vonden maar die 
toch onderdeel van het geheel wilde 
zijn. Met zo’n 60 wandelaars werd de 
laatste etappe van 10 km afgewerkt 
waarbij er nog een snelle stop met 
een kruidenbittertje werd ingelast 
als extra duwtje in de rug voor het 
laatste stukje. Eenmaal terug in De 
Kwakel werd in het dorpshuis de dag 
nog eens doorgenomen onder het 
genot van een drankje met daarbij 
een heerlijke maaltijd die volledig 
paste bij het thema; boerenkool, 
hutspot en zuurkool met worst en 
een gehaktbal om nog weer even 
aan te sterken alvorens naar huis 
terug te keren en de beentjes eens 
lekker omhoog te gooien. Namens 
de organisatie dank aan alle deel-
nemers, aan het personeel van
het dorpshuis voor de door hen 
geboden service en gastvrijheid, aan 
Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld voor de 
catering en alle overige vrijwilligers 
die deze dag mede mogelijk hebben 
gemaakt.

Winterwonderwandeling

WANDELING

IVN Winterwandeling
Verrassend Uithoorn
Regio - Op zaterdagochtend 17 december organiseert IVN De Ronde Venen 
& Uithoorn een winterwandeling in Uithoorn. De wandeling is ongeveer
7½ km lang. Tijdens deze laatste wandeling van 2022 wandelen we door 
verrassende en onverwachte stukjes natuur in de bebouwde kom van 
Uithoorn. Waar precies is de verrassing. Tijdens deze wandeling is ruimte 
voor een beperkt aantal deelnemers. U moet uzelf aanmelden door een 
e-mail te sturen aan winterwandelen@ivn-drvu.nl. Vermeld daarbij met 
hoeveel mensen u wilt deelnemen. U ontvangt dan een bevestiging met
de starttijd en de vertreklocatie.

Foto:  Barbara van Tongeren.

Legmeervogels JO13-1 
Kampioen eerste klasse

Uithoorn - Zaterdag 10 december 
stond de tweede toernooidag op het 
programma voor het jongste team 
van volleybalvereniging SAS’70:
SAS Power. Deze toppers hebben de 
leeftijd van 9 of 10 jaar. Vorige keer 
hadden ze al een enorm mooie 
binnenkomer, door op een eerste plek 
te eindigen in poule B van niveau 3. 
Dat betekent automatisch dat je een 

poule hoger wordt ingedeeld. Met 
gespannen gezichten stond het team 
klaar om te vlammen in de A-poule. 
En dat deden ze. Alles wat geleerd is 
binnen de trainingen zagen we terug 
op deze wedstrijddag. Supertrots was 
het team dan ook toen bleek dat ze 
alle wedstrijden met winst hadden 
afgesloten. Eerste in poule A. Dat is 
nog eens �jn het jaar afsluiten.

SAS Power vlamt op CMV toernooi

Regio - Op dinsdag is het bridge-
middag bij Sporthal De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan in Uithoorn. 
Zitting één van de nieuwe competi-
tieronde. In de B-lijn werd de beste 
prestatie van de dag neergezet door 
Wies Gloudemans & Greet Rahn met 
69,79%. Ploon Roelofsma & Marja 
Slinger volgden met 60,42% en op 
drie en vier Corry Smit & Bep de Voijs 
met 55,73 en Elly Belderink & Atie de 
Jong met 52,60%. De overige spelers 
bleven helaas steken onder de 50%. 
In de A-lijn gingen Tini Geling & Paula 

Kniep aan kop met 62,50%. Op twee 
Gerda Bosboom & Rina van Vliet met 
61,11%. Drie en vier eindigden vlak 
bij elkaar: 56,94% voor Trudy Fern-
hout & Ciska Goudsmit en 56,60% 
voor Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders. Op vijf 
tenslotte Janny Streng & Sonja 
Reeders met 53,82%.
Bridgeclub Hartenvrouw/heer heeft 
nog plaats voor nieuwe leden. Als
u het een keer wilt komen proberen 
kunt u een e-mail sturen naar
hartenvrouw2015@gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

De Kwakel - In het Fort van De Kwakel 
biljarten zij op de woensdagmiddag
van 12.30 tot 17.00 uur. Zij zijn een 
60+ club met 26 leden. Ze hebben de 
beschikking over vijf biljarts en spelen 
twee partijen. Dit doen ze in eigen 
huis met een interne competitie.
Gezelligheid speelt hierbij een grote 
rol maar je komt natuurlijk ook voor 
een �jne pot biljarten. Het zijn partijen 
van 30 beurten en je hoeft niet erg 

goed te kunnen biljarten. Het is wel 
�jn als je al eens gebiljart hebt. De 
gemiddelden liggen tussen 0,75 en 
2,00. Ze hebben leden uit De Kwakel, 
Uithoorn, Mijdrecht, Aalsmeer, Amstel-
veen, Kudelstaart, Rijsenhout, Vrouwen-
akker en Hoofddorp.
Gezien de leeftijd zijn er de laatste
tijd enkele leden afgevallen. Daarom 
zoeken zij dames en heren die zij 
graag op de club verwelkomen.
Bent u geïnteresseerd neem dan 
contact op met de wedstrijdleider:
06 - 2065 6631. Of kom je op 
woensdag rond 12.00 uur aanmelden.

60+ Biljartclub Apollo zoekt 
nieuwe leden m/v





Wie in oktober een koophuis wilde bemach-
tigen, moest daarvoor nog altijd dieper in de 
buidel tasten dan een jaar eerder in dezelfde 
maand. De stijging was echter minder hoog 
dan een maand eerder: in september was een 
huis gemiddeld 9,4 procent duurder dan het 
jaar ervoor en in oktober was dat nog maar 7,8 
procent. Toch wil dat niet zeggen dat het 
opeens veel eenvoudiger zou zijn geworden 
om aan een huis te komen. Uit de gegevens 
blijkt dat vier van de vijf verkochte huizen van 
eigenaar wisselen voor een bedrag dat hoger 
ligt dan de getaxeerde waarde van het pand. 
Dat maakt het voor potentiële kopers lastig om 
een woning te kopen, vooral wanneer het star-
ters betreft. De regelgeving op het gebied van 
hypotheken is zodanig dat je niet meer geld 
mag lenen dan het pand waard is. Dit is een 
maatregel die de overheid in 2018 nam om de 
kopers te behoeden voor �nanciële problemen. 
Gezien vanuit de hypotheeksituatie is de 
woningmarkt in ons land momenteel gezond 
te noemen. Bij veel woningbezitters is sprake 
van een overwaarde, omdat ze al een deel van 

hun hypotheek hebben afgelost en de woning 
in de achterliggende periode meer waard is 
geworden. Als de huizenprijzen in de komende 
jaren zouden blijven dalen, raken deze mensen 
die overwaarde ook weer geleidelijk kwijt. Hoe 
snel dat gaat, is zeer sterk afhankelijk van de 
persoonlijke situatie en van de mate waarin de 
prijzen dalen. Overigens zijn in de eerste tien 
maanden van 2022 zo’n 17 procent minder 
woningen verkocht dan in dezelfde periode in 
2021.

Anno 2022 zien we weer steeds vaker tapijtte-
gels opduiken bij de mensen thuis. Niet zo 
vreemd, want veel mensen kozen in de loop 
der jaren voor een vloer van een tamelijk kil 
materiaal, terwijl door de hoge energieprijzen 
juist elk beetje extra warmte in deze tijd zeer 
welkom is. Tapijttegels zorgen voor die extra 
warmte en het mooie is dat je ze gewoon over 
je bestaande (harde) vloer heen kunt leggen en 
weer kunt verwijderen wanneer je erop uitge-
keken bent. Een ander �jn voordeel van tapijt-
tegels is dat ze een geluiddempende werking 
hebben en daardoor de akoestiek in een ruimte 
verbeteren. Daar komt nog eens bij dat ook het 
onderhouden van tapijttegels heel simpel is, Je 
kunt er gewoon met de stofzuiger overheen 
gaan en als je vloeisto�en gemorst hebt, kun je 
een tapijttegel ook heel eenvoudig verwijderen 
en even onder de kraan houden. Is de tapijt-
tegel zodanig beschadigd of vervuld dat deze 
niet meer te redden is? Dan kun je de gehele 
tegel simpelweg vervangen door een nieuw 
exemplaar. Het verdient daarom aanbeveling 
om altijd een paar extra tegels in voorraad te 
nemen. Het zou immers zonde zijn als net die 
speci�eke tegel niet meer verkrijgbaar is en je 
daardoor met een lelijke tegel blijft zitten.

Kleuren en printjes
Mocht de gedachte aan tapijttegels nog steeds 
een beeld oproepen van een saaie grijze 
kantoorvloer, dan loop je misschien een beetje 
achter. In de loop der jaren is er heel  wat 
veranderd op dat gebied. Tegenwoordig zijn er 

tapijttegels in allerlei kleuren en met diverse 
leuke printjes. Ze zijn er zowel hoogpolig als 
laagpolig en je kunt zelfs een heel patroon 
leggen door verschillende tegels met elkaar te 
combineren.

Voordelig
Het grootste voordeel van tapijttegels in huis is 
misschien wel dat het een zeer voordelige 
manier is om de vloer te bedekken. De 
aanschafprijs van tapijttegels is relatief laag en 
bovendien heb je nauwelijks te maken met 
snijverlies. Ook hoef je het werk niet uit te 
besteden aan een professional, want tapijtte-
gels leggen kan vrijwel iedereen. Je hebt er 
alleen een scherp tapijtmes voor nodig en je 
hoeft de tapijttegels niet te verlijmen op de 
ondergrond. Mede daardoor blijf je ook �exibel 
in je mogelijkheden als je de kleur of stijl van je 
interieur wilt wijzigen.

Piek in stijging van 
huizenprijzen lijkt te zijn bereikt

De tapijttegel: de klassieker onder 
de vloerbedekkers herontdekt

Na een lange periode van stijgende huizenprijzen lijkt de grens nu wel zo’n beetje te 
zijn bereikt. Het is een voorlopige conclusie, want diverse omstandigheden zijn van 
invloed op de prijzen waarmee huizen van eigenaar wisselen. Het is onmogelijk om het 
exacte verloop van de prijzen goed te voorspellen, maar een lichte daling in de trend 
gedurende drie maanden op rij is wel een teken aan de wand. In een paar jaar tijd was 
een huis gemiddeld bijna anderhalf keer zo veel waard geworden, maar sinds afge-
lopen zomer is sprake van een stabilisering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Je ziet ze weer op steeds meer plaatsen opduiken: tapijttegels! Deze Nederlandse 
uitvinding deed in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn intrede. Het was een slimme 
manier om materialen te kunnen hergebruiken. Wanneer een geleverd tapijt binnen de 
garantietermijn slijtplekken vertoonde, werd het gehele tapijt kosteloos door de fabri-
kant vervangen. De nog goede stukken van het oude tapijt werden dan in stukken an 
50 x 50 centimeter gesneden. Die stukken konden elders opnieuw worden gebruikt. Zo 
is de tapijttegel ontstaan. Het voordeel van tapijttegels is dat ze snel en eenvoudig te 
leggen zijn.

Raamdecoraties
Je ramen kun je versieren door er een licht-
slang omheen te hangen, maar ook door spuit-
sneeuw te gebruiken. Knip bijvoorbeeld de 
vorm van een kerstklok uit een stuk papier en 
plak die op het raam. Als je het papier een 
beetje vochtig maakt, blijft het heel eenvoudig 
voor korte tijd op het raam plakken. Je kunt 
dan met de spuitbus aan de slag. Hierdoor 
ontstaat de vorm van de kerstklok op het raam, 
rond de mal van papier. Die trek je vervolgens 
heel simpel weer van het raam af en klaar is je 
raamdecoratie! Er zijn ook leuke hangers met 
lampjes verkrijgbaar om voor het raam te 
hangen.

Kerstboom
De kerstboom is voor veel mensen een stan-
daard item in de woonkamer tijdens de 
decemberdagen. Een mooie kerstboom kost 
wel wat geld, maar je hebt er vervolgens 
wekenlang plezier van. Ben je uitgekeken op 
de versieringen voor in de boom? Ruil ze met 
je familie of buren! Je kunt ook naar een kring-
loopwinkel gaan om daar wat voordelige kerst-
boomversieringen te scoren. Als je dan ook 
nog eens je oude versieringen uit eigen 
collectie inlevert, kan een ander die op zijn 
beurt ook weer voordelig aanscha�en. Wil je 
het een keer helemaal anders doen? Koop dan 
een kunststof plant (bijvoorbeeld een palm) en 

een spuitbus met goudkleurige verf. Spuit de 
plant helemaal over in goudkleur en je hebt 
een prachtige eyecatcher voor de feestdagen 
in huis.

Kerststal of kerstdorp
Het neerzetten van een kerststal in huis is een 
eeuwenoude traditie die vooral in katholieke 
kringen gebruikelijk is. Dit gebruik is te 
herleiden tot het feit dat Jezus zou zijn 
geboren in een stal. Op een dressoir of (bijzet)
tafel kun je een kleine kerststal plaatsen. Een 
handige knutselaar bouwt zo’n stal zelf, maar je 
kunt ze ook kant en klaar kopen. En wat dacht 
je van een kerststal die je maakt van kleine 
bouwsteentjes? De laatste decennia zie je ook 
steeds vaker kerstdorpen verschijnen in huis-
kamers. Misschien is de term winterdorp beter, 
want het gaat over het algemeen om een 
winters tafereel met een besneeuwd land-
schap (tip: gebruik piepschuim!) waarin zich 
diverse huisjes en bomen bevinden. Sommige 
mensen pakken �ink uit en laten zelfs een 
treintje in het rond rijden.

De natuur in huis
Een middagje wandelen door het bos levert 
vaak mooie vondsten op om je eigen kerstde-
coraties mee te maken. Dennenappels bijvoor-
beeld, maar ook mooie takken en grote 
bladeren. Gebruik alleen materiaal dat je op de 
grond vindt en knip niets van bomen, struiken 
of planten af. Gebruik bijvoorbeeld een serveer-
schaal (fruitschalen doen het goed!) om je 
vondsten in te exposeren. Leg er wat kerst-
ballen tussen of een snoer met parels voor een 
mooi compleet geheel met een luxe uitstraling. 
Natuurlijk kun je ook in de tuincentra en bij de 
detailhandelaren voor bloemen en planten 
terecht om mooie kerstdecoraties te scoren.

Zo maak je jouw huiskamer 
extra feestelijk in december!

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Veel mensen brengen nu weer meer 
tijd binnenshuis door. Dan is het natuurlijk leuk als je de huiskamer een extra feestelijk 
tintje kunt geven. Dat hoeft niet veel geld te kosten en vergt ook niet heel veel creativi-
teit. Er is immers volop aanbod op het gebied van decoratieve materialen verkrijgbaar. 
Maar hoe ga je te werk? Hoe voorkom je dat het een iets te uitbundige glittershow 
wordt? Overdaad schaadt en dus is het goed om een plan te bedenken voordat je 
begint met decoreren.



Geef een feestelijke draai aan jouw 
kersttafel!
Kerstmis is in aantocht, dus het is 
tijd voor inspiratie voor de mooi-
ste gedekte tafels! Geef een feeste-
lijke draai aan de laatste trends met 
de stylingtips van Villeroy & Boch. 
Kies bijvoorbeeld een keer voor een 
kersttafel in industriële stijl, een win-
terse sfeer of ga voor de combinatie 
van groen en goud.

Industrieel
De industriële stijl is populair, dus 
waarom geen kersttafel in deze stoe-
re look? Gebruik ruwe, robuuste materialen en neutrale kleuren zoals zwart, wit en grijs. De lei-
steenlook van de Manufacture Rock collectie van Villeroy & Boch in combinatie met het witte ser-
vies van Toy’s Delight Royal Classic en het zwarte Manufacture Rock bestek passen hier goed bij!

Keukenkraan uitgelicht: 
nieuwe Quooker Front kraan

De nieuwe kraan van Quooker heet 
Front. Een kraan die schittert in een-
voud. De kraan geeft: koud, warm, ko-
kend, gekoeld en bruisend water.\

De Front is verkrijgbaar in twee � nishes: 
roestvrij staal en zwart. De kraan is met 
ieder Quooker-reservoir te combineren. 
Net als bij andere Quooker-kranen druk 
je de kindveilige bedieningsknop twee 
keer in en draai je tegen de klok in voor 
direct 100°C kokend water. Draai de kar-
telknop tot de eerste klik voor gekoeld 
water. Tap bruisend water door verder te 
draaien tot de tweede klik. De prijs van 
de Front is hetzelfde als die van de Flex 
en de Fusion.

Matte finishes voor het 
toilet en de wastafel
 Een mat witte afwerking in de badkamer 
is een echte trend op dit moment. Gebe-
rit introduceert daarom matwit keramiek en 
breidt daarmee haar mat witte badkamer-
producten verder uit.
De vraag naar mat witte � nishes voor de 
badkamer is enorm toegenomen. Een mat-
te afwerking heeft een chique uitstraling en 
zorgt voor een rustig aanzicht. Bedienings-
platen en badkamermeubels zijn binnen het 
Geberit assortiment al enige tijd verkrijg-
baar in matwit. Ook douchevloeren en was-
tafelmeubels in de materialen composiet en 
kunststof kunnen in een mat witte afwer-
king gekozen worden. Door de toevoeging 
van matwit keramiek aan het Geberit assor-
timent wordt ook voor de wc en de wastafel 
een eigentijdse look geboden, als alternatief voor het zo herkenbare hoogglans keramiek.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Lees verder op www.intergas-
verwarming.nl.

Efficiënt 
(bij)verwarmen 
met airconditioning
Naast koelen kun je de slimme Climate airconditioners 
van Ne� t Bosch ook gebruiken om je woning te verwar-
men. Zo verbruik je geen of minder gas en zorg je voor 
comfortabele warmte. Je kunt kiezen voor een single 
split airco, maar ook voor een multi-split airco waarmee 
meerdere ruimtes kunt verwarmen. Met de app zorg je 
vanuit je luie stoel voor jouw ideale comfort.
ne� t-bosch.nl/airco-verwarming

Blend 

De blend is er voor iedereen die graag afwijkt van de norm en het avontuur opzoekt. De wasta-
felkast zorgt voor de speelse “Touch” in de badkamer. Gecompleteerd met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het strakke keramische wastafelblad geeft het gehele plaatje een vol-
wassen uitstraling.Lees verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken 
van de COREtec® XL-END-
collectie, creëer je een ultiem 
en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op 
zoek bent naar een vloer die 
tot zijn recht komt in een 
grote ruimte of als je een 
kleinere ruimte optisch gro-
ter wil laten lijken. De realisti-
sche uitstraling van de plan-
ken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. 
Dankzij de embossing is deze 
elegante en luxueuze vloer 
namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte hou-
ten vloer. Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Sjithouse Furniture 
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een 
combinatie van Nederlands vakman-
schap, de beste materialen uit diver-
se landen, trends en stijlen staat deze 
meubellijn garant voor schoonheid en 
praktisch gebruik in de toiletruimte. 
De nieuwe collectie is genaamd ‘Sjit-
house Furniture’. Een naam met een 
knipoog en eenvoudig te herkennen 
aan het karakteristieke huisje in het 
logo. Het is een uiterst complete serie 
met verschillende wastafels, opbouw-
kommen, kasten en frames. Thebalux 
is reeds meer dan 25 jaar badkamer-
meubelen producent en is pionier op 
het gebied van innovatie en design 
van badkamermeubelen. Benieuwd 
naar alle mogelijkheden? Ga naar 
www.thebalux.nl.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
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Mijdrecht - Argon heeft het duel in 
de kelder van de eerste klas tegen 
concurrent HBOK in Zunderdorp 
winnend afgesloten. Tot in minuut 71 
keek men tegen een 1-0 achterstand 
aan, echter in de laatste twintig 
minuten scoorde Argon vijf doel-
punten en stond er na 91 minuten 
een 1-5 stand op het nieuwe score-
bord.

Teleurstellend
De eerste helft stelde Argon duidelijk 
teleur, HBOK trok fel in de aanval en 
kreeg twee hoekschoppen op rij,
de eerste werd weggewerkt en de 
tweede werd een prooi voor de sluit-
post Juran Doezeman. Ook even later 
moest Doezeman weer twee maal 
redding brengen bij inzetten van
Max Sajet. Argon stelde daar een paar 
doelpogingen tegenover, een schot 
van Tim Waning ging naast en Mika 
Keizers speelde de bal na een actie 
net iets te ver voor zich uit waardoor 
de keeper van de thuisploeg eerder 
bij de bal was. Ook een poging van 
Max Oliemans op een prima voorzet 
van Dylan Bergkamp leverde niets
op, van dichtbij schoot hij recht op
de keeper af. Daarna nog meer 
pogingen van Argon maar het was 
allemaal net niet. Nadat HBOK de bal 
over het Argondoel had geschoten 
was het na 25 minuten toch raak voor 
de thuisploeg, een voorzet van rechts 
werd door Davey Claus verzilverd, 
1-0. Argon probeerde daarna nog wat 
terug te doen maar Dylan Bergkamp, 
Tygo Limburg en ook Mika Keizers 
vonden in die fase de uitstekende 
doelman Joey Potveer steeds op
de goede plaats staan. Voor de thuis-
ploeg schoot Romello Austin nog 
voorlangs het Argondoel.
De eerste twintig minuten na rust 
gebeurde er weinig, een vrije trap

van Argon ging naast en een omhaal
van Austin pakte keeper Doezeman. 
Met nog twintig minuten te gaan 
verlieten Mika Keizers en Stan de Jong 
het veld, Bart van der Voort en Erkelly 
de Sa namen hun plaats in. Even 
daarna kwam Argon op gelijke 
hoogte, op aangeven van Max Olie-
mans nam Dylan Bergkamp de bal aan 
en haalde vervolgens hard uit, 1-1. 
Even later moest Bergkamp, die zich 
bij zijn schot blesseerde afhaken en 
Joseph Akutei verving hem. De 
volgende tien minuten kreeg Argon 
HBOK de�nitief op de knieën, eerst 
was er Max Oliemans die een verre 
uittrap van keeper Doezeman 
verlengde op de over links door-
brekende Tim Waning die vervolgens 
met een fraai diagonaal schot doel-
man Potveer verraste 1-2. Drie 
minuten later was het opnieuw raak, 
na een combinatie tussen De Sa en 
Bas Boelhouwer scoorde de net inge-
vallen Joseph Akutei uit een scrim-
mage de 1-3. Kort daarna was het 
weer raak voor Argon, Justin Schouten 
kan na een combinatie met Max Olie-
mans dwars door het centrum alleen 
doorgaan op de doelman en legde de 
bal terug op Erkelly de Sa die vervol-
gens binnen kon schieten, 1-4. De 
koek was nog niet op voor Argon, Max 
Oliemans schoot hard op de keeper, 
die kreeg de bal niet onder controle 
waarna Siep Keulemans de terug stui-
terende bal in kon tikken, 1-5. Een 
verdiende overwinning voor Argon
al kwam de doelpuntenmachine wel 
laat op gang.
Door dit resultaat gaat Argon de 
winterstop in op een veilige negende 
plaats, de tweede zege op rij heeft de 
ploeg wat dat betreft geen windeieren 
gelegd. De eerstvolgende wedstrijd is 
over vijf weken, op 21 januari, thuis 
tegen De Meern.

Mijdrecht - De twaalf enthousiaste 
meiden van de Dancestars van Dans-
school Nicole konden het nieuwe 
wedstrijd dansseizoen niet beter 
beginnen! Als eerste ontvingen zij 
gloednieuwe hoodies dankzij twee 
nieuwe sponsors. Daarin gekleed 
vertrokken ze afgelopen zondag
11 december naar Noordwijk en zo 
vroeg in de ochtend kwamen deze 
warme hoodies meteen goed van 
pas! De Dancestars deden mee aan 
de wedstrijd van ‘We know you can 
dance’. Voorgaande seizoenen 
hebben ze daar vele prijzen in de 
wacht gesleept, maar ja, zo een 
nieuw seizoen met meer concur-
rentie, een nieuwe dans en grotere 

uitdagingen blijft toch spannend! 
De gezonde zenuwen waren goed 
voelbaar in de kleedkamer. De goud-
zwarte glitterkostuums waren 
prachtig op het podium en de 
nieuwe dans zat weer perfect in 
elkaar. Maar de meiden zelf straalden 
het meest! Hun uitstraling, goede 
energie en de afwisselende choreo-
gra�e bracht hun tot een welver-
diende eerste prijs. Ze leggen de lat 
wel meteen hoog voor dit seizoen! 
Al met al was het een prachtige dag 
voor de Dancestars: de eerste prijs, 
een mooie hoodie en vooral heel 
veel plezier met elkaar en alle 
meegereisde ouders en supporters. 
Op naar de volgende wedstrijd!

Dancestars winnen eerste prijs

Vinkeveen - Een spannende 
wedstrijd tussen de nummer 1 
Hertha en nummer 2 D.S.O.V. in
de competitie. Hertha zou aan een 
gelijkspel voldoende hebben om
het kampioenschap binnen te halen, 
maar bij verlies zouden ze afhankelijk 
zijn van de resultaten van D.S.O.V bij 
hun inhaalwedstrijd tegen de laatste 
in de competitie volgende week.
Om 12.15 uur klonk onder leiding 
van René Stokhof het startsignaal 
van de eerste helft tegen D.S.O.V. 
JO19 -1 uit Vijfhuizen. De tribune
liep langzaamaan vol en het eerste 
balcontact was wat onrustig, de 
spanning zat hier en daar wel bij wat 
spelers in de benen. Het leek aardig 
gelijk op te gaan, maar echte kansen 
waren er voor beide ploegen niet. 
Totdat na de 25e minuut bij een 
verdedigingsactie er een handsbal 
werd gemaakt in de 16 meter en
de bal op de stip werd gelegd voor 
D.S.O.V.. Andy moest zich opmaken 
om de penalty te keren, maar dat 
lukte helaas niet en de bal werd goed 
binnengeschoten. En zo keken de 
heren van Hertha na een klein half 
uurtje spelen tegen een achterstand 
aan en D.S.O.V. zette nog een tandje 
extra bij. Want vanaf dat moment 
waren zij het meest in balbezit en op 

de speelhelft van Hertha te vinden. 
De mannen van Hertha JO19-1 
probeerden wel de bal te heroveren, 
maar veel werd doorzien of onder-
schept door de tegenstander. Maar 
gelukkig zat het in de achterhoede 
wel goed en was er wel druk, maar 
kwam het niet tot noemenswaardige 
kansen. In de laatste minuten van
de eerste helft probeerde Richard 
opnieuw met een �inke sprint 
langszij te komen en liep zijn tegen-
stander eruit, maar helaas schoot
het bij hem erin en lag hij gevloerd 
op het veld. Wat een tegenslag
voor hem, na de nodige blessures
nu opnieuw met een hamstring-
blessure het veld af en juist in deze 
kampioenswedstrijd. Gelukkig werd 
al snel afge�oten voor de rust, rap 
richting de kleedkamer voor een 
pep-talk en dan weer monter 
aantreden en met overtuiging gaan!
Dat die pep-talk had gewerkt van 
coaches Tom, Edwin en Maarten was 
wel duidelijk want Hertha nam direct 
het voortouw en was steeds vaker
op de helft van de tegenstander te 
vinden. Maar waar geprobeerd werd 
om tot kansen te komen, waren die 
er wel meer maar konden ze nog niet 
omgezet worden naar een doelpunt. 
Totdat er een �kse overtreding werd 

gemaakt op Jonas in de 16 en de
bal direct naar de penaltystip werd 
gebracht. Even was de vraag wie de 
penalty zou gaan nemen, omdat 
Niels als aanvoerder dat meestal 
doet, maar hij had al voorafgaand 
aan de wedstrijd besproken, dat als 
het zover zou komen Danilo de bal
in de touwen zou knallen. Het 
geschetste en besproken scenario 
kwam uit en met nog 20 minuten te 
spelen stond de 1-1 op de klok. Vanaf 
dat moment was Hertha niet meer te 
houden en rook de overwinning, 
maar dat lukte niet om zich uit te 
betalen in klinkende munt. De frus-
tratie bij de tegenstander was groot 
met zelfs nog een gele en later rode 
kaart in verband met natrappen bij 
Amin tot gevolg. Het maakte Hertha 
allemaal niet meer uit, want na ruim 
90 minuten bikkelen en knokken, 
�oot René af en was Hertha JO19-1 
Winterkampioen!
Mannen, knap gedaan met elkaar en 
blijf plezier houden in het spel en 
vooral ook met elkaar, ook in de rest 
van het seizoen. Tijn, Amin, Richard, 
Niels de Graa�, Danilo, Geert, 
Ricardo, Niels van der Moolen, Hein, 
Daan, Niels Schoonderbeek, Lars, 
Sem, Jasper, Andy en Jonas gefelici-
teerd met deze titel onder de 
verdienstelijke leiding en coaching 
van Tom, Edwin, Rolf en Maarten.

Hertha JO19-1 kampioen

Argon in een kwartier
langs HBOK

De Ronde Venen - Dit weekend 
stond voor de Biljartfederatie De 
Ronde Venen in het teken van de 
jaarlijkse persoonlijke kampioen-
schaps�nales in het driebanden.
Dit jaar was Café Biljart De Merel de 
speellocatie waar de tien �nalisten
in twee categorieën streden om de 
titels. In de hoogste categorie, de 
A-poule, zijn alle vijf �nalisten lid van 
de Biljartclub De Springbok uit Den 
Hoef, wat geen toeval is omdat daar 
een onderlinge driebanden compe-
titie wordt gespeeld, terwijl bij de 
andere verenigingen vooral Libre 
wordt gespeeld. Titelverdediger
Ray Kramer moest zich helaas ziek 

afmelden na de zaterdagpartijen. 
Nadat de spelers zaterdag ieder
twee partijen hadden gespeeld 
begon zich al af te tekenen dat
de strijd waarschijnlijk tussen Gijs
Rijneveld en Paul Huzemeijer zou 
gaan, die met 24 punten aan de 
leiding gingen, gevolgd door Henk 
Doornkamp met 17 punten. Toen 
Paul zondag zijn eerste partij verloor 
van Theo Valentijn, en Gijs won van 
Henk Doornekamp, was met alleen 
het onderlinge duel tussen Paul en 
Gijs nog te gaan, Gijs de favoriet 
voor de titel. Maar het liep anders. 
Paul trok in het onderlinge duel met 
20-9 in 29 beurten toch nog aan het 

langste eind. Doordat Theo Valentijn 
op zondag beide partijen won
kwam deze nog prima terug en
werd derde.
In de C-poule streden spelers voor 
wie driebanden geen dagelijkse
kost is. Toch was de strijd daar niet 
minder boeiend. Na de zaterdag-
partijen ging Sander Pater (Cens) aan 
de leiding met 24 punten, op de voet 
gevolgd door Evert Driehuis (Cens) 
en Nico Koster (De Biljartvrienden). 
Zondagochtend wonnen Sander, 
Evert en Nico allen hun eerste partij, 
dus lag de strijd nog helemaal open. 
De één na laatste partij ging tussen 
Evert en Nico, waarbij de winnaar 
zeker zou zijn van de tweede plaats 
maar ook nog kon winnen als Sander 
het in de laatste partij zou laten 
liggen. Evert Driehuis speelde een 
sterke partij en was in 30 beurten 
Nico Koster de baas. Toch behaalde 
Nico voldoende punten voor de 
derde plaats. In de laatste partij 
moest Sander Pater minstens 12 van 
zijn 13 te maken caramboles maken 
om het kampioenschap naar zich toe 
te trekken. De partij tussen Sander 
en Martien Heijman (De Biljart-
vrienden) was tot de laatste caram-
bole spannend. Uiteindelijk wist 
Martien er in de nabeurt een punten-
deling uit te slepen, maar dat was 
voor Sander voldoende voor het 
kampioenschap. Wedstrijdleider Piet 
Best reikte de kampioenen de prijzen 
uit en daarmee kwam er een einde 
aan weer een geslaagd toernooi.

Paul en Sander Pater 
driebanden biljartkampioenen 








