
26 januari 2011Tel: 0297-581698     Fax: 0297-581509 3Editie: Uithoorn, De Kwakel

voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

g-star

esprit

pall mall

only

Jack & Jones

cars

garcia

vero moda

Big l. maak Je keuze

sale
vanaf vriJdag 28 Januari

t
r

o
y

 5
0

3
8

9

Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ  WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04
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Service & Onderhoud voor alle merken

Anth. Fokkerweg 16-20  1422 AG Uithoorn   0297-566000
www.catsman.nl

Compleet, goed, betaalbaar

Bosch Car Service Catsman

Uithoorn - Café Herbergh 1883 uit 
Uithoorn behoort tot de beste bier-
tappers van regio Amsterdam. De ho-
recazaak is winnaar van de Zilveren 
Tapknop 2010. 

Deze bijzondere onderscheiding is 
uitgereikt aan eigenaar Herold Meijer 
van Café Herbergh 1883 door Ernst 
Jan van der Wal, Regio Sales Ma-
nager van Heineken Nederland. Ca-
fé Herbergh 1883 behoort tot de drie 
beste horecazaken van regio Amster-
dam. 

Goed getapt
“De onderscheiding geeft aan dat hier 
een goed getapt glas bier wordt ge-
schonken. Daarbij voelen gasten zich 
hier echt welkom, want de Zilveren 
Tapknop is ook het bewijs van uit-
muntend gastheerschap”, aldus Ernst 
Jan van der Wal. 
Eigenaar Herold Meijer van Café Her-
bergh 1883 is erg trots op de onder-
scheiding. “Er doen honderden colle-
ga’s mee en als je dan in de prijzen 
valt, is dat een bevestiging dat wij met 
ons team op de goede weg zijn met 

onze zaak. In 2011 gaan we natuurlijk 
voor de Gouden Tapknop!”
De regionale winnaars maakten op 
zondag 23 januari 2011 deel uit van 
de groep 100 horecaondernemers 
die tijdens de spectaculaire landelij-
ke finale streden om het Gouden Fust, 
de prijs voor de Gouden Horecazaak 
2010. Dat gebeurde in ‘de grootste 
kroeg van Nederland’ waar zij niet al-
leen hebben gestreden om de ereti-
tel, maar ook als VIP-gasten aanwe-
zig waren. Deze uitslag wordt nog be-
kendgemaakt in deze krant.

Café Herbergh 1883 wint 
de Zilveren Tapknop

Uithoorn – Tijdens de nieuwjaars-
manifestatie van het vakcentrum 
ZO2Z ( het Vakcentrum is een bran-
cheorganisatie van de zelfstandige 
levensmiddelendetaillist die de be-
langen behartigt van de 2200 bij hen 
aangesloten winkels van zelfstandi-
ge ondernemers) werden de 12 pro-
vinciewinnaars bekendgemaakt van 
de ZOZ Award. Deze winnaars zijn 
stuk voor stuk ondernemers die als 
voorbeeld gelden voor de super-
marktbranche in Nederland.

Zij zijn succesvol in hun marktge-
bied en onderscheiden zich door 
een duidelijke visie op de toekomst, 
trendsettendheid en hun aandacht 
voor klanten en personeel. 
Niet moeilijk te raden dat voor de 

provincie Noord-Holland de win-
naar is geworden Jos van den Berg 
van Albert Heijn Jos van den Berg. 

Deze man heeft de laatste twee jaar 
Uithoorn weer terug op de kaart ge-
zet. Weet met zijn onvermoeibare 
werklust en ideeën klant en perso-
neel met zich mee te krijgen en de 
ene opvallende actie na de ande-
re te produceren, waar de klant be-
ter van wordt en zijn personeel nog 
meer schik krijgt in zijn/haar werk.

Spannend
De strijd om deze Award begon vo-
rig jaar zomer toen een bijzonder 
groot aantal deelnemers zich hier-
voor inschreef. Twee onderzoekbu-
reaus hebben alle deelnemers be-

oordeeld op de dimensies, klant-
vriendelijkheid, medewerkers en op 
sociaal-maatschappelijke betrok-
kenheid.

Jos van den Berg is nu eerste van de 
provincie Noord-Holland, maar daar 
blijft het niet bij. Nu gaat hij verder 
voor de landelijke titel. Op 17 mei, 
tijdens de Dag van het Vakcentrum, 
wordt deze winnaar gepresenteerd. 
We blijven u op de hoogte houden.

Zaterdag
Deze week is het echter volop feest 
bij AH van den Berg in winkelcen-
trum Amstelplein. Zie hiervoor de 
paginagrote advertenties elders in 
deze krant.

Beste zelfstandige ondernemer in foodretail

AH Jos van den Berg winnaar 
van Noord-Holland

Er wordt volop gewerkt aan de verbreding van het noordelijk deel van de Zijdelweg naar 2 x 2 rijstroken

Herinrichting van de 
Zijdelweg in volle gang
Uithoorn - De aanleg van de om-
gelegde N201 en de aansluitingen 
daarop van de lokale doorgaande 
wegen in de gemeente, heeft als 
consequentie dat er ook gezorgd 
moet worden voor een snelle en 
veilige verkeersafwikkeling als de 
provinciale weg eenmaal in gebruik 
wordt genomen. Met de aanpak 
van de Zijdelweg toont de gemeen-
te haar initiatieven. Daartoe behoort 
ook de herinrichting van de kruis-
punten met de Arthur van Schen-
dellaan, Wiegerbruinlaan, Aan de 
Zoom en In het Rond. De aanpas-
singen van de Zijdelweg betref-
fen voornamelijk het gedeelte van-
af de kruising met de Wiegerbruin-
laan in noordelijke richting, via het 
kruispunt met de Arthur van Schen-
dellaan tot aan de (straks) ongelijk-
vloerse kruising met de omgelegde 
N201. Ter hoogte van de locatie tus-
sen het Shell benzinestation en de 
vestiging van Carpet Right zijn de 
werkzaamheden daarvoor ook al 

in volle gang. De bedoeling is het 
noordelijke deel van de Zijdelweg 
vanaf de Wiegerbruinlaan in beide 
rijrichtingen te verbreden tot 2 x 2 
rijstroken en extra opstelbanen bij 
de kruispunten met de Arthur van 
Schendellaan en Wiegerbruinlaan. 
Daarvoor zijn nagenoeg al het 
groen en de bomen verwijderd. Na 
aanleg en verharding van het weg-
dek en vervanging van de diver-
se verkeersinstallaties, komen er 
aan weerskanten nieuw groen en 
mooie bomen voor terug. Sommi-
ge zullen worden herplant en er ko-
men meer dan tweehonderd nieuwe 
bomen bij. Daaronder van verschil-
lende soorten die bovendien voor 
meer afwisseling in kleur zullen zor-
gen. Op die manier krijgt de Zijdel-
weg straks het karakter van een 
parklaan. Als het eenmaal klaar en 
opgeleverd is, heeft dat, als een en 
ander is uitgegroeid, een mooi aan-
zien en is het een aanwinst voor Uit-
hoorn. Maar nu is het nog een gro-

te bouwput. Dat zal, afhankelijk van 
de weersomstandigheden, nog wel 
tot (en met) de zomervakantie du-
ren. Bij goed weer is de aannemer 
wellicht eerder klaar. Vanwege de 
reconstructie van de weg is het niet 
mogelijk het naastliggende fiets-
pad te gebruiken. De fietsers van 
en naar Amstelveen dienen een via 
borden aangegeven omleidingsrou-
te te volgen via de Tesschelschade-
laan, Willem Klooslaan, Van Deys-
sellaan en Randweg–Oost met een 
overbrugging over de watergang.

Hogere verkeersdruk
Omdat de Zijdelweg een van de 
hoofdontsluitingswegen van Uit-
hoorn wordt met op- en afritten 
naar de N201, wordt zowel op de 
Zijdelweg als de daarop aansluiten-
de wegen in en uit de woonwijken, 
een toename van verkeersbewegin-
gen verwacht. Om die reden zullen 
de doorgaande wegen bij de krui-
singen worden aangepast en komen 

Het fietspad langs de Zijdelweg kan voorlopig niet worden gebruikt. Er is een omleidingsroute ingesteld.

er meer opstelbanen voor afslaand 
en doorgaand verkeer. Een bij de 
plannen behorende verkeersstu-
die heeft uitgewezen dat op het tra-
ject vanaf de kruising met de Arthur 
van Schendellaan richting noorde-
lijke gemeentegrens (N201) de ver-
keerstoename in 2015 met meer 
dan twintig procent zal zijn opgelo-
pen. Ook dat rotondes geen voor-
keur hebben omdat de verkeers-
druk te hoog is. Bovendien blijken 
rotondes met meer rijstroken on-
veilig te zijn voor fietsers en voet-
gangers. Zoals het er nu naar uitziet 
komen er met verkeerslichten gere-
gelde kruispunten bij de Arthur van 
Schendellaan en de Wiegerbruin-
laan. Gelet op het toenemende be-
wonersaantal de komende jaren in 
de wijk Legmeer-West die niet kun-
nen profiteren van een ‘eigen aan-
sluiting’ op de N201, maar via de 
Randweg en In het Rond naar de 
kruising met de Zijdelweg moeten 
rijden om op de N201 te komen, zou 
het zinvol zijn die aansluitingen ook 
geschikt te maken voor een bete-
re verkeersafwikkeling. Maar mis-
schien is dit al in de plannen voor-
zien. De werkzaamheden worden in 
fases uitgevoerd door Aannemings-
maatschappij Van Gelder uit Elburg.
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aLGemene inFOrmatie
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, 
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag: 
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag: 
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag: 
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhui-
zingen of uittreksels. 
Voor naturalisaties, ondertrouw, 
eerste inschrijvingen buitenland en 
inzage vergunningen moet u altijd 
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag: 
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur

Openingstijden 
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn): 
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513255

Openingstijden Loket wonen, 
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag: 
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag: 
8.30-12.00 uur via 0297-513131

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

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

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende mede-
delingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFOn
Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffier. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffier. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffie@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLijnen OPenBare VerGaDerinG 
GemeenteraaD uitHOOrn OP 20 januari 2011

Tijdens de raadsbijeenkomst is geen gebruik gemaakt van het recht om in te 
spreken. 
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan: 
• Bouwplan “De Oker”, presentatie van het bestemmingsplan;
• Vaststellen bestemmingsplan “De Kwakel”;
• Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan;
• Nacalculatie en evaluatie Brede School Legmeer.
In de raadsvergadering heeft de fractie van Gemeentebelangen mondelinge 
vragen gesteld over de verbinding tussen de Westeinderplassen en het Zij-
delmeer en over de stand van zaken rond de Iepenlaan.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Jaarstukken GR-OGZ;
• Concept- wijzigingsverordening Werk en Inkomen Uithoorn 2010;
• Concept- afstemmingsverordening Ioaw en Ioaz Uithoorn 2010
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 
3 februari 2011. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de griffie 
(e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOOraanKOnDiGinG raaDsVerGaDerinG 3 FeBruari 2011

Op donderdag 3 februari 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsvergade-
ring. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
informatief Beraad:
• Stappenplan integrale aanpak Europarei;
• Onderzoek rekenkamer onderwijshuisvestingsbeleid;
• Nota onderwijskansenbeleid 2011-2015.
Politiek Debat:
• Vaststellen bestemmingsplan De Kwakel:
• Nacalculatie en evaluatie Brede school Legmeer.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 28 januari 2011 op de 
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 2 februari 2011 staat de 
agenda op de gemeentepagina. 
Wie vragen heeft, kan contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad 
van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om 
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de 
griffie (per telefoon of e-mail).

Financiële sportondersteuning 
door jeugdsportfonds 
noord-Holland
speciale regeling voor kinderen met een beperking

Het Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land wil een sportkans bieden aan 
6 t/m18 jarigen met een beperking, 
die afkomstig zijn uit financieel min-
der draagkrachtige gezinnen. Er kan 
een bedrag van maximaal € 500,- 
worden aangevraagd. Intermediairs 
kunnen nog dit jaar kinderen aanmel-
den. Voorbeelden van intermediairs 
zijn: docenten, schoolartsen, maat-
schappelijk werkers, jeugdzorgbe-
geleiders en medewerkers vanuit de 

jeugdgezondheidszorg. Kent u een 
kind met een beperking dat wel wil 
sporten maar om financiële redenen 
geen lid kan worden van een sport-
vereniging? Zoek dan een intermedi-
air die het kind wil aanmelden bij het 
Jeugdsportfonds voor die extra sport-
vergoeding.
Het aanmelden van kinderen met een 
beperking bij het Jeugdsportfonds 
Noord-Holland kan via de website  
www.jeugdsportfondsnoordholland.nl.

Vissterfte
Het is u wellicht niet ontgaan dat er 
deze winter in Uithoorn helaas veel 
vissen zijn doodgegaan. Zo heeft u 
onder andere in deze krant kunnen 
lezen over de vissterfte in de vijver bij 
de bibliotheek. De vissterfte van de 
afgelopen weken blijkt te zijn veroor-
zaakt door een dubbele aantasting 
van het onderwaterleven. 

ijs en sneeuw
Allereerst was er een heel natuurlijke 
oorzaak voor de vissterfte. De hoe-
veelheid zuurstof in het water is na-
melijk beperkt door de langdurig met 
sneeuw bedekte ijslaag: Door de 
sneeuw komt er geen licht meer in 
het water en kunnen de in het water 
aanwezige algen geen verse zuurstof 
meer aanmaken. Wanneer het zuur-
stofgehalte te laag wordt, gaan vis-
sen dood. De grote en zwakkere vis-
sen als eerste.

Vervuild oppervlaktewater
Daarnaast is geconstateerd dat het 
water in de sloot bij de hoek Rand-
weg Oost - Zijdelweg net na de jaar-
wisseling vies en zwart was. De ge-
meente en Waternet hebben vervol-
gens direct het vieze water wegge-
spoeld door diverse schuiven open te 
zetten. Uit nader onderzoek blijkt dat 
in die tijd een overstort van rioolwater 
in oppervlaktewater bij de Europarei 
in werking is getreden. Dit kon wor-
den vastgesteld doordat er recent op-
gedroogde prut in de overstortput zat. 
De sloot waar de overstort op heeft 
geloosd, staat in open verbinding met 
de vijver bij de openbare bibliotheek. 
Het vieze zwarte water is zeer waar-
schijnlijk ook daar doorgedrongen. 
En dat is dan een extra verklaring 
voor de zeer grote vissterfte. Door 
het vervuilde rioolwater uit de over-
stort is de hoeveelheid zuurstof in het 
water extra verminderd. 

waarom kwam rioolwater 
in oppervlaktewater?
Dat er rond de jaarwisseling een 
overstort heeft plaatsgevonden is 
vreemd, want gewoonlijk gebeurt dit 
alleen bij hevige regenval. Dan kan 
het riool het vele water niet meer 
aan en om te voorkomen dat het wa-

ter door de toiletpotten de huizen in-
stroomt, stort het dan noodgedwon-
gen over in het oppervlaktewater. Er 
is echter geen hevige regenval ge-
weest in de periode waarin de over-
stort bij de Europarei heeft plaatsge-
vonden. 
Er moet dus een andere oorzaak zijn 
geweest waardoor het afvalwater 
niet door het riool kon. Het moment 
van overstort, ergens in de eerste da-
gen van het nieuwe jaar, maakt het 
heel waarschijnlijk dat een verstop-
ping door frituurvet de oorzaak is ge-
weest. Frituurvet stolt namelijk in de 
riolering. Helaas krijgt de gemeen-
te nog altijd elk jaar vooral rond de 
jaarwisseling diverse meldingen van 
rioolverstoppingen door gestold fri-
tuurvet. 

Frituurvet in de afvalbak
Langs deze weg vragen wij daarom 
nogmaals goed na te denken over 
wat u wel en niet door uw afvoer 
spoelt: Spoelt u alstublieft uw frituur-
vet nooit door het riool. Maar giet het 
terug in de fles en doe het dan in uw 
afvalbak. Dit voorkomt onnodige kos-
ten en vervuiling van het milieu.

Gemeente werkt aan 
schoner water
De gemeente zit intussen niet stil. 
Het bergbezinkbassin bij de Wieger-
bruinlaan dient om het aantal over-
storten vanuit het riool te verminde-
ren en ook de negatieve gevolgen 
van een overstort te beperken. Bo-
vendien heeft de gemeente vorig jaar 
besloten de overstorten te gaan voor-
zien van meetapparatuur. Daarmee 
krijgen de gemeente en Waternet di-
rect een melding wanneer rioolwater 
overstort. Hierdoor kunnen wij voort-
aan meteen beginnen met het extra 
doorspoelen van het oppervlaktewa-
ter.

Het nieuwe programmaboekje Voor-
jaar 2011 van Amstelland Bibliothe-
ken is inmiddels naar de meeste le-
den verstuurd en is ook op te halen bij 
de bibliotheek in De Hoeksteen aan 
de A. Ariënslaan. U kunt het program-
ma ook bekijken op de website www.
amstelland-bibliotheken.nl. Naast al-
gemene informatie staan in het nieu-

we boekje ook alle cursussen media- 
en informatie-educatie, leest u meer 
over de nieuwe collectie e-books, 
over Amstelveen Informatie, over 
voorlezen en de leeskringen. 
Via de website van de bibliotheek 
kunt u zich direct inschrijven voor het 
cultureel programma en/of de cursus-
sen.

met de titel ‘beste ondernemer’ 
van de provincie Noord-Holland

Openbare bibliotheek

Wat zijn mantelzorgers? Mantelzor-
gers zorgen langdurig en onbetaald 
voor een chronisch zieke, gehandi-
capte of hulpbehoevende partner, ou-
der, kind of ander familielid, vriend of 
kennis. Het zijn geen beroepszorg-
verleners, maar ze geven zorg om-
dat zij een persoonlijke band hebben 
met degene voor wie ze zorgen. Man-
telzorg is dus geen alledaagse zorg 
voor bijvoorbeeld een gezond kind. 
In Uithoorn zijn bijna 5.000 inwoners 
mantelzorger. Van hen voelen zich 
zo’n 700 mantelzorgers zwaar belast.

Onderzoek naar 
ondersteuning mantelzorgers
In opdracht van de gemeente Uit-
hoorn verzorgt het Mantelzorg Steun-
punt de ondersteuning van mantel-
zorgers binnen Uithoorn en De Kwa-
kel. 
Omdat de gemeente wilde weten hoe 
de ondersteuning door mantelzor-
gers ervaren wordt en waar nog ver-
beteringen mogelijk zijn, is een tevre-
denheidsonderzoek uitgevoerd. 

rapport Verdiepend 
onderzoek
Op 5 oktober 2010 is een rondetafel-

gesprek mantelzorg georganiseerd 
waarbij mantelzorgers geïnterviewd 
zijn over hun ervaringen. De uitkom-
sten hiervan en aanbevelingen zijn 
opgenomen in het rapport “Verdie-
pend onderzoek onder mantelzor-
gers”. 
Allereerst willen we mantelzorg en 
het steunpunt mantelzorg nog beter 
bekend maken bij mantelzorgers en 
bij verwijzers zoals huisartsen. 
Daarnaast worden aanvragers bij 
het loket Wonen, welzijn en zorg 
Uithoorn nadrukkelijk  bevraagd op 
mantelzorg . Als men dat wil, worden 
contactgegevens doorgegeven aan 
het Mantelzorg Steunpunt. 
Het rapport is te vinden op de websi-
te www.wmo.uithoorn.nl/mantelzorg. 

Contact met 
mantelzorgsteunpunt
Voor vragen over mantelzorg(-on-
dersteuning) kunt u op alle werkda-
gen van 09.00 tot 17.00 uur terecht 
bij het Mantelzorg Steunpunt, tele-
foon 0900-1866 (lokaal tarief), e-mail: 
mzs@amstelring.nl, site: http://
www.amstelring.nl

mantelzorgondersteuning 
gemeente uithoorn

met de titel ‘beste ondernemer’ 
van de provincie Noord-Holland

albert Heijn, amstelplein



“Op school was m’n 
mp3 speler gejat...
...Gelukkig hadden mij ouders 
hem geregistreerd.”

Registratie waardevolle bezittingen
Uw spullen zijn u dierbaar. Daarom is het handig om altijd een com-
plete lijst te hebben van al uw waardevolle bezittingen. Hiervan heeft u 
bijvoorbeeld profijt in geval van brand of op het moment dat u aangifte 
moet doen van diefstal of inbraak. Het formulier geeft de politie meer 
aanknopingspunten voor het opsporingsonderzoek. Er is dan een grotere 
kans dat gestolen spullen, wanneer ze worden teruggevonden, bij de 
eigenaar terugbezorgd kunnen worden en verhoogt het de kans om de 
daders op te pakken. 
 
Vraag het registratieformulier aan via 
www.uithoorn.nl/registratieformulier
Na het downloaden en digitaal invullen van het formulier kunt u het 
eenvoudig op uw computer opslaan, zodat u het later kunt aanpassen. 
Leg een print van het formulier en eventueel bijlagen op een veilige 
plek in huis (bijv. een kluis).

Werk in 
uitvoering

Afsluiting in het 
rond en deel 
WiegerbruinlAAn

Van maandag 31 januari t/m vrijdag 
25 februari 2011 zijn ‘In het Rond’ 
(noord) en de een deel van de Wie-
gerbruinlaan afgesloten voor verkeer. 
De afsluitingen zijn nodig voor de uit-
voering van de reconstructie van de 
Zijdelweg en rioleringswerkzaamhe-
den aan de Wiegerbruinlaan. Er wor-
den omleidingroutes voor het verkeer 
ingesteld. Hierbij is rekening gehou-
den met de toegankelijkheid van win-
kelcentrum Zijdelwaard en de bereik-
baarheid van de bedrijven op het be-
drijventerrein voor vrachtverkeer. De 
omleidingsroutes worden met ver-
keersborden aangegeven. Het ge-
bied blijft bereikbaar voor hulpdien-

sten en andere (gemeentelijke) 
dienstverleners. Overigens 

is de planning onder 
voorbehoud: 

zij overstappen op bus 142 of bus 
242 bij halte 1 langs de Zijdelweg.

Op onderstaand kaartje staan deze 
voorlopige busroutes en haltes aan-
gegeven. Actuele informatie kunt 
u vinden op de website van de ge-
meente, www.uithoorn.nl en de pro-
vincie, www.nhbereikbaar.nl. 

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u vra-
gen? Neem dan contact op met de 
gemeentelijke projectleider, de heer 
J. de Jong. Dit kan telefonisch via 
(0297) 51 31 11 of per e-mail via  
gemeentepost@uithoorn.nl.
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AlgeMene inforMAtie

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

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl voor meer informatie over de activiteitenkalender, 

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

28 jan. Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschap, zaal open 
19.15 uur; aanvang 20.00 uur. € 10,- (voorinschrijving € 9,-)

t/m 20 feb. Expositie Anders dan Anders, galerie Fort a/d/ Drecht. Werk van Sas-
kia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien van Schie en Jan de Valk. 
www.galeriefortaandedrecht.nl

28 jan. Vita Welzijn en advies: Shantykoor ‘de Raddraaiers’; 14.30 uur in wijk-
steunpunt Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaart-
verkoop ‘s morgens aan de bar in wijksteunpunt.

29 jan. Pagetti Jeugdtheater met de voorstelling ‘Iet Fiet waait weg’ geba-
seerd op het Prentenboek van het Jaar 2011 ‘Fiet wil rennen’ Openba-
re Bibliotheek in De Hoeksteen. Geschikt voor kinderen van 2-6 jaar. 
Toegangsprijs € 6,-. Aanvang:16.00 uur.

29 jan. Midwinterconcert KNA in De Schutse, De Merodelaan 1, 1422 GB 
Uithoorn, m.m.v. Shantykoor de Turfschippers uit Vinkeveen.

30 jan. 11.00-15.00 u. AKU Vakantiemakelaarsloop  
4 feb.  Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
5 feb. Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 u. 

€ 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
12 feb.  Open dag nieuwe publieksruimtes in gemeentehuis, 10.00-14.00 u.
18 feb.  Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 u. 
19 feb.  Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 u. Aanvang 

Activiteiten kAlender

vernieuwde spreekkamers 
in gemeentehuis
Dat het gemeentehuis is veranderd, heeft u misschien al opgemerkt. 
Eén van de veranderingen heeft betrekking op de spreekkamers. Vroe-
ger waren deze te vinden op de eerste etage. In de nieuwe opzet zijn 
de spreekkamers gevestigd op de begane grond. De kamers zijn o.m. 
bestemd voor persoonlijke gespreken met inwoners van Uithoon en De 
Kwakel. Wilt u meer weten over de spreekkamers of de andere veran-
deringen in de publiekshal? 
kom dan op zaterdag 12 februari in het gemeentehuis kijken tij-
dens de open dag van 10.00 tot 14.00 uur!

stemmen in een andere 
gemeente met een kiezerspas 
De burgemeester van Uithoorn maakt 
bekend dat het bij de aanstaande ver-
kiezing van de leden van provincia-
le staten op 2 maart 2011 een kie-
zer toegestaan is in een andere ge-
meente te stemmen met een kiezers-
pas. Daarbij gelden de volgende be-
palingen

A. schriftelijk verzoek
1. In het gemeentehuis zijn koste-

loos verkrijgbaar formulieren voor 
verzoekschriften om in een ande-
re gemeente met een kiezerspas 
te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
op 16 februari 2011 door de kie-
zer worden ingediend bij de bur-
gemeester van de gemeente, 
waar hij op de dag van de kandi-
daatstelling (18 januari 2011) als 
kiezer is geregistreerd.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd 

indien de verzoeker bij volmacht 
mag stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek 
wordt de beslissing vermeld op de 
stempas, die daardoor wordt om-
gezet in een kiezerspas.

b. Mondeling verzoek
Na ontvangst van zijn stempas kan 
de kiezer ook, in plaats van een 
schriftelijk verzoek te doen, zich met 
zijn stempas melden bij het gemeen-
tehuis van de gemeente, waar hij op 
de dag van de kandidaatstelling (18 
januari 2011) als kiezer is geregi-
streerd en daar vragen om de stem-
pas om te zetten in een kiezerspas. 
Dit omzetten kan gebeuren tot op ui-
terlijk 25 februari 2011.

Een kiezer, die in het bezit is van een 
kiezerspas, kan zich daarmee aan-
melden in elk stembureau in Neder-
land. Nadere informatie kunt u vragen 
aan Burgerzaken, tel.: 0297-513111.

verkiezingen Provinciale staten verkiezingen Provinciale staten

10.00-18.00 u. € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
20 feb. SCAU presenteert in Thamerkerk een concert door Amsterdams 

Windquintet. Aanvang 14.30 uur. Entree: € 12,-. 
25 feb. Optreden van duo To Enjoy, 15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, 

met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaart- verkoop in februari aan 
de bar in wijksteunpunt.

3 maart. Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vorrmen van dagbesteding 
zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 u.

8 maart Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50), 13.30 u.
15 maart  Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00 – 22.30 uur
20 maart SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina Albrink 

“Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 uur. Entree: € 12,-.
25 maart Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 u.
1 april Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
2 april Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10-15 u. € 1,50 voor 

niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
3 april Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk.  Aanvang 14.30 u. En-

tree €12,50. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl of op de dag 
zelf aan de zaal. 

12 april Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 19:00 u.
16, 22 en ‘Vrouwen op bestelling’ uitvoering in het Dorpshuis De Quakel 20.15 u.
23 april zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
5 mei  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50) 13.30 u.
22 mei  Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start tussen 

11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname is gratis.
2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 

10.00-12.00 uur.
21 juni Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00=22.30 uur
29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur

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

extreme weersomstandigheden kun-
nen de uitvoering vertragen.

gevolgen voor het
 openbaar vervoer
De verkeersmaatregelen hebben ook 
gevolgen voor de routes van de bus-
sen van Connexxion. In overleg met 
Connexxion zijn de volgende afspra-
ken gemaakt voor de periode van 31 
januari t/m 25 februari: 
• De buslijnen 146 en 170 ontzien 

een deel van de Alfons Ariënslaan, 
tussen Potgieterlaan en Wieger-
bruinlaan en maken in plaats daar-
van gebruik van de Potgieterlaan 
en Guido Gezellelaan.

• De haltenummers 15, 17 en 18 op 
de Wiegerbruinlaan en Alfons Ari-
enslaan vervallen tijdelijk.

• De buslijnen 142 en 242 rijden niet 
via ‘In het Rond’. Ter vervanging 
hiervan zet de gemeente een pen-
dellijn in: met een taxibus reizen 
passagiers van de haltes 4, 5 en 
6 naar halte 2. Van daaruit kunnen 

“Op school was m’n 
mp3 speler gejat...
...Gelukkig hadden mij ouders 
hem geregistreerd.”

Registratie waardevolle bezittingen
Uw spullen zijn u dierbaar. Daarom is het handig om altijd een com-
plete lijst te hebben van al uw waardevolle bezittingen. Hiervan heeft u 
bijvoorbeeld profijt in geval van brand of op het moment dat u aangifte 
moet doen van diefstal of inbraak. Het formulier geeft de politie meer 
aanknopingspunten voor het opsporingsonderzoek. Er is dan een grotere 
kans dat gestolen spullen, wanneer ze worden teruggevonden, bij de 
eigenaar terugbezorgd kunnen worden en verhoogt het de kans om de 
daders op te pakken. 
 
Vraag het registratieformulier aan via 
www.uithoorn.nl/registratieformulier
Na het downloaden en digitaal invullen van het formulier kunt u het 
eenvoudig op uw computer opslaan, zodat u het later kunt aanpassen. 
Leg een print van het formulier en eventueel bijlagen op een veilige 
plek in huis (bijv. een kluis).

stemmen bij volmacht
De burgemeester van Uithoorn 
maakt bekend dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden 
van provinciale staten op 2 maart 
2011 een kiezer is toegestaan bij 
volmacht te stemmen. Daarbij gel-
den de volgende bepalingen

A. Machtiging op 
 schriftelijke aanvraag
1. In het gemeentehuis zijn kos-

teloos verkrijgbaar formulieren 
voor verzoekschriften om bij 
volmacht te mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiter-
lijk op 16 februari 2011 door 
de kiezer worden ingediend bij 
de burgemeester van de ge-
meente, waar hij op de dag van 
de kandidaatstelling (18 janu-
ari 2011) als kiezer is geregi-
streerd.

3. Degene die bereid is als ge-
machtigde op te treden, moet 
op de dag van de kandidaat-
stelling (18 januari 2011) als 
kiezer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt de gemachtigde een 
volmachtbewijs. Hij moet de 
volmachtstem tegelijk met zijn 
eigen stem uitbrengen.

5. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trek-

ken of zelf aan de stemming 
deel te nemen. 

b. Machtiging door 
 overdracht stempas
1. In plaats van een verzoek-

schrift in te dienen, kan de kie-
zer tot en met de dag van de 
stemming ook zelf een ande-
re kiezer machtigen voor hem 
te stemmen, door zijn stempas 
aan die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewe-
zen gemachtigde moet op de 
dag van de kandidaatstelling 
(18 januari 2011) in dezelfde 
gemeente staan ingeschreven 
als de kiezer die de volmacht 
geeft.

3. De gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk 
uitbrengen met zijn eigen stem 
in de gemeente waar hij staat 
ingeschreven.

4. De volmachtgever kan een vol-
macht, die hij verleend heeft 
door zijn stempas over te dra-
gen, weer intrekken tot aan het 
moment dat de gemachtigde 
zijn stem wil uitbrengen . 

Een kiezer mag niet meer dan 
twee machtigingen aannemen. 
Nadere informatie kunt u vra-
gen aan Burgerzaken, tel.: 0297-
513111.

eigenaar terugbezorgd kunnen worden. Registratie verhoogt de kans 
om de daders op te pakken.
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voor-
ziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 

Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009. 

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenricht-

lijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverorde-
ning Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en 
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt

Tijdelijk:
-  Schetsontwerp aanleg Fiets- en voetpad Ringdijk-Gerberalaan. Inzageperiode: 

22 december 2010 t/m 2 februari 2011. Nadere info: mevrouw M.A. Vermaas, 
tel. 0297-513111

- Drie verkeersbesluiten t.b.v. gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij 
woning:

 1. De Merodelaan 6, Uithoorn 
 2. De Merodelaan 126, Uithoorn 
 3. Ruwe Bies 4, Uithoorn 
 Inzageperiode: 19 januari t/m 2 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der 

Waals, 0297- 513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Hélène Swarthlaan (inspraakprocedure). In-

zageperiode:14 t/m 27 januari 2011. Nadere info: mevrouw A. Stevens, tel 
(0297) 513 111

 INGINGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn 30, aanvraag omgevingsvergunning voor vergroten van een clubge-

bouw. Ontvangen 17 januari 2011

- tegenover Boterdijk 104-110 tot aan de bouwlocatie De Kwakel, aanvraag om-
gevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg voor de ontwik-
keling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Ontvangen 17 januari 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gaastmeer 20 te Uithoorn, aanvraag vergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 14 januari 2011

 KENNISGEVING VOORGENOMEN AFWIJKING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 2.12 lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht tijdelijk af te wijken van het geldende bestemmingsplan tot en met 
1 april 2016 voor het hierna te noemen plan:
De Kwakel
Tegenover Boterdijk 104-110 tot aan de bouwlocatie De Kwakel, aanvraag omge-
vingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg voor de ontwikkeling 
van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. 
Genoemde plannen liggen van 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de re-
ceptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan 
een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk ziens-
wijzen kenbaar maken.

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u 
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Noorddammerweg 13, vergunning voor slopen van een woonhuis en bijge-

bouw. Bezwaar: t/m 2 maart 2011.
- Boterdijk 109, reguliere bouwvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van 

de fundering en de rieten kap. Bezwaar: t/m 3 maart 2011
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, 
Buitenhof, Park Krayenhof)
- Randhoornweg, vergunning aan organisatiebureau Verdonk voor het organise-

ren van de kermis van 8 t/m 13 juni 2011 op het evenemententerrein Legmeer-
West. Bezwaar t/m 1 maart 2011

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 16, vergunning aan de exploitant van River café voor het 

plaatsen van twee kansspelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar t/m 2 maart 
2011

- Koningin Julianalaan 20, vergunning aan de exploitant van Johnny’s feestca-
fé voor het plaatsen van twee kansspelautomaten voor het jaar 2011. Bezwaar 
t/m 2 maart 2011.

W W W . U I T H O O R N . N L

Dat de huizenmarkt momenteel ‘op slot’ zit is 
genoegzaam bekend. Woningen staan soms veel te lang 
in de verkoop. Maar ‘elk nadeel heeft ook zijn voordeel’, 
Want er zijn mensen die hierop inhaken. Met hun 
specifi eke vorm van dienstverlening kunnen zij deuren 
openen om daardoor de woning aan de vergetelheid te 
ontrukken. Die dienstverlening betreft een combinatie 
van ‘Verkoopstyling’ en een Servicegerichte Makelaar 
die het vak op een nieuwe manier benadert. Een 
verkoopstylist(e) kan met soms kleine aanpassingen 
en bestaande middelen een woning beter presenteren 
voor de verkoop. Het blijkt een gat in de markt te zijn. 
Geraldine Bontekoe (links op de foto) is recentelijk 
met deze vorm van dienstverlening gestart voor de 
huizenmarkt in Uithoorn en omstreken. Emmelien 
Huisman, register makelaar-taxateur (rechts op de 
foto) noemt zich een ‘2.0 Makelaar’. Zij maakt optimaal 
gebruik van Funda en haar website als etalage en 
social media als nieuw medium. Emmelien heeft een 
makelaardij aan huis in Uithoorn. Dat betekent fl exibele 
werktijden, geen winkel, duur kantoor of personeel. 
Haar klanten profi teren van de lage courtages die zij 
kan bieden doordat zij de kosten laag kan houden. 
Emmelien is aangesloten bij VBO Makelaar, (Vereniging 
Bemiddeling Onroerend goed), een snel groeiende 
en actieve brancheorganisatie voor makelaars in 
onroerend goed. Om de kwaliteit van dienstverlening te 
waarborgen worden VBO-leden permanent getoetst op 
hun vakkennis en zijn zij gehouden aan de gedragscode.

Sneller verkocht
Als Emmelien een huis in de verkoop krijgt wil zij zorgen 
voor een goede presentatie door gebruik te maken van 
verkoopstyling. Hier heeft zij goede ervaringen mee. 
Toevallig kwamen Geraldine en Emmelien elkaar een keer 
in de werksfeer tegen en het klikte meteen in zienswijze 

en creativiteit. Die versterking in beider expertiseaanbod 
is al goed gelukt met een paar projecten. “De woning 
wordt als het ware in de (internet) etalage gezet, springt 
daardoor meer in het oog op de site en komt beter 
over bij een eventuele persoonlijke bezichtiging door 
belangstellenden,” laat Geraldine weten. “Waar ik mij als 
verkoopstyliste voornamelijk richt op de presentatie van 
de woning zowel aan de binnen- als buitenkant, verzorgt 
Emmelien na een bouwkundig en juridisch onderzoek 
dat het object mooi aangeprezen wordt. Onze activiteiten 
sluiten in die zin naadloos op elkaar aan. Een woning 
wordt na het ondergaan van een verkoopstyling en de 
juiste presentatie vaak sneller verkocht voor een betere 
prijs. Dat is geen verkooppraatje, maar ligt ten grondslag 
aan een onderzoek dat het Centraal Netwerk Voor 
Verkoopstylisten (CNVV) vorig jaar heeft laten uitvoeren. 
Daarbij is gebleken dat 70 procent van de woningen 
die langer dan een jaar te koop hebben gestaan, na 
styling van een CNVV styliste, binnen drie maanden 
verkocht werd. Dat betekent voor alle partijen een win-
win situatie.” Overigens is Geraldine verkoopstyling ook 
aangesloten bij het CNVV en opereert zij vanuit huis.

Dienstverlening op maat
Emmelien Huisman Makelaardij onderscheidt zich 
ten opzichte van concurrenten door haar fl exibele en 
servicegerichte aanpak. Of het nu gaat om maatwerk 
– u wilt bijvoorbeeld uw bezichtigingen zelf doen - of 
om traditionele dienstverlening, Emmelien schikt zich 
naar uw wensen. Inmiddels heeft Emmelien ruim 10 jaar 
ervaring in de makelaardij en bij verschillende grote- en 
kleinere kantoren in de regio gewerkt. 

Deze ervaringen hebben haar doen inzien dat het vak 
veranderd is en dat de consument wat anders vraagt van 
een makelaar dan 5 jaar geleden.

Hands-on mentaliteit
Voor veel mensen is Geraldine Bontekoe geen 
onbekende. Jarenlang was zij met haar broers eigenaar/
beheerder van Sporthal De Scheg in Uithoorn totdat 
die op 1 december 2010 door de gemeente werd 
overgenomen. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging 
en dat is Bontekoe Verkoopstyling geworden. ‘Voor 
iedereen is het huis waarin men leeft een thuis. Daar is 
de inrichting ook naar. Maar zodra het huis in de verkoop 
gaat wil de eigenaar dat een zo groot mogelijke doelgroep 
laten weten. Op dat moment moet ‘thuis’ weer even een 
‘huis’ worden zodat de koper zich daar geheel in kan 
verplaatsen en zijn ideeën de vrije loop kan laten.’ Aldus 
het credo van Bontekoe. Bontekoe Verkoopstyling werkt 
volgens een hands-on mentaliteit: direct aan de slag in 
plaats van eerst te rapporteren met wat men zou moeten 
doen. Die instelling dankt zij aan haar opleiding bij 
House of KIKI, dat o.a. bekendheid geniet van de styling 
bij het TV-programma ‘Uitstel van Executie’. Geraldine: 
“Mijn inbreng varieert vanaf het geven van adviezen tot 
het werkelijk stylen van de woning. Een uitkomst voor 
zowel bewoonde als leegstaande woningen. Het is een 
gegeven dat leegstaande woningen moeilijk verkopen. 
Daar is veel aan te doen. In samenwerking met Gerard 
Keune kan Bontekoe Verkoopstyling de woning weer 
een bewoonde en gezellige uitstraling geven. Met een 
betrekkelijk laag budget kunnen we al veel bereiken. 
Die investering is het best waard wil men de woning zo 
goed mogelijk presenteren voor verkoop. In de meeste 
gevallen echter kan met bestaande en voorhanden zijnde 
middelen al veel worden bereikt. Bovendien valt er een 
hoop te besparen, denk aan dubbele hypotheeklasten 
of noodgedwongen zakken in de verkoopprijs. Kortom, 
verkoopstyling loont!” Meer weten? Bel voor nadere 
inlichtingen Bontekoe Verkoopstyling en/of Emmelien 
Huisman Makelaardij. En bezoek de websites.

Z A K E N W I J Z E R

Uw woning sneller verkopen?
Met het systeem van een makelaar en een verkoopstylist maakt u méér kans!

Bontekoe Verkoopstyling
CNVV gecertifi ceerd
Admiraal van Ghentlaan 21
1421 XK Uithoorn
Tel. 06-36177075
E. info@bontekoeverkoopstyling.nl
Internet: www.bontekoeverkoopstyling.nl

Emmelien Huisman Makelaardij
Register Makelaar-Taxateur
Burgemeester Kootlaan 119
1421 KC Uithoorn
Tel. 06-16476906
E. info@emmelienhuisman.nl
Internet: www.emmelienhuisman.nl
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Geraldine en Emmelien



Met ingang van 3 januari 2011 zijn de uurtarie-
ven van de zorgaanbieders voor huishoudelijke  
verzorging in natura gewijzigd. Op basis van de  
gemiddelde loonkostenstijgingen van de CAO 
Thuiszorg (VTT)  zijn door het Samenwerkings-
verband Aalsmeer-Uithoorn de uurtarieven met 
2,35% verhoogd. Vanaf 3 januari 2011 gelden de 
volgende uurtarieven per zorgaanbieder:
Algemeen Thuiszorgbureau € 20,98
Tzorg € 21,75
Thuiszorg Aelsmeer € 21,80
Axxicom Thuishulp € 22,01
Amstelring € 22,93
Flexicura € 23,03
Thuiszorg Service Nederland € 23,03

De inning van de eigen bijdrage voor Huishoude-
lijke Verzorging vindt plaats via het Centraal Admi-

nistratie Kantoor (CAK). Betaald u reeds de maxi-
male periode bijdrage? Dan merkt u weinig van 
de wijziging van de uurtarieven. Indien u de hoog-
te van uw eigen bijdrage wilt berekenen, kunt u  
gebruik maken van de rekenmodule op de website 
van het CAK; www.hetcak.nl. Wij maken u erop  
attent dat de uitkomst van de berekening van de  
eigen bijdrage via de site van het CAK slechts een 
indicatie geeft van de eigen bijdrage die u gaat  
betalen. Met ingang van 1 juli 2011 zullen de uur-
tarieven van de zorgaanbieders voor huishoude-
lijke verzorging opnieuw met 0,75% stijgen. Heeft 
u vragen over de uurtarieven voor huishoudelij-
ke verzorging en de mogelijke gevolgen voor uw  
eigen bijdrage? Neem dan contact op met het  
Loket Wonen, Welzijn en Zorg. Telefonisch zijn zij 
dagelijks te bereiken van 8.30 tot 12.00 uur. Het  
telefoonnummer is (0297) 51 31 31.

Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn 
werken samen op de gebieden Werk 
en inkomen, Wmo-voorzieningen en 
WoZ/belastingen. 

In het gemeentehuis van Aalsmeer en 
Uithoorn vindt u de balies voor het 
inloopspreekuur van het cluster Werk en 
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg. 

openingstijden 
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer 
08.30-12.00 uur: vrije inloop 
Woensdag in beide gemeentes  
13.30-16.30 uur: vrije inloop 
Maandag t/m donderdag   
12.00-17.00 uur: op afspraak 
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 32 55.

openingstijden 
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag 
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag  
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur: 
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur, 
tel. (0297) 51 31 31.

telefoonnummer 
cluster WoZ/belastingen 
Aalsmeer en Uithoorn 
tel. (0297) 38 75 30 

gewijzigde uurtarieven zorgaanbieders 
huishoudelijke verzorging

Op zaterdag 12 februari 2011 is er een Open 
Dag in het gemeentehuis in Uithoorn. Het  
gemeentehuis is geopend van 10.00-14.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om het totaal  
vernieuwde gemeentehuis te bewonderen. 

nieuwe inrichting
Het gemeentehuis heeft een nieuwe, frisse  
inrichting gekregen. De publiekshal heeft 
een metamorfose ondergaan, de hal is groter  
geworden. Er is een ruime zithoek en extra  
zitgelegenheden. Ook de informatiehoeken en 
de balies zijn veranderd. Bent u benieuwd naar 

de veranderingen, twijfel dan niet en kom zater-
dag 12 februari 2011 een kijkje nemen! Er zullen 
ook verschillende rondleidingen plaatsvinden.

g2 en andere afdelingen 
Veel verschillende clusters van de gemeente 
zijn vertegenwoordigd tijdens de Open Dag. 
Ook de G2 is ruim vertegenwoordigd, dus als 
u geïnteresseerd bent in een van onze clusters, 
kom dan gerust langs tijdens de Open Dag. Ook 
zijn er voldoende andere activiteiten tijdens de 
Open Dag, benieuwd wat er precies gaat ge-
beuren? Hou www.uithoorn.nl goed in de gaten! 

Kom naar de 
open Dag van 
de gemeente 

Uithoorn!
Bereken uw recht
Wilt u berekenen of u in aanmerking komt voor 
gemeentelijke voorzieningen zoals bijzonde-
re bijstand, langdurigheidstoeslag, collectieve 
ziektekostenverzekering, gehandicaptenpar-
keerkaart, kwijtschelding van gemeentelijke be-
lastingen of een bijdrage voor chronisch zieken, 
gehandicapten en ouderen? Ook kunt u bere-
kenen of u recht heeft op landelijke voorzie-
ningen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of een  
studietoelage. Kijk op de website van bereken 
uw recht, dit kan via www.berekenuwrecht.nl. 
Hier u kunt u direct bekijken of u in aanmerking 
komt voor de bovenstaande voorzieningen. 

ter inzage
 De concept-Afstemmingsverordening Ioaw 
en Ioaz Aalsmeer 2010 is vastgesteld. In de-
ze concept-verordening wordt het gemeen-
telijk beleid met betrekking tot het verla-
gen van de Ioaw- of Ioaz-uitkering vanwege  
verwijtbare gedragingen vastgelegd. 

 Inzageperiode: 31 december 2010 tot en met 
vrijdag 11 februari 2011 in het gemeentehuis 
Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen 
zienswijzen met betrekking tot de concept-
verordening ingediend worden. 

 De concept-Wijzigingsverordening Werk en 
Inkomen Aalsmeer 2010 vastgesteld. Via 
deze concept-verordening wordt een aantal 
verordeningen gewijzigd wegens wijzigingen 
in wet- en regelgeving. Het betreffen de vol-
gende verordeningen: 

•  Verordening Handhaving Wet Werk en  
Bijstand en Wet Investeren in Jongeren  
gemeente Aalsmeer 2010;

•  Afstemmingsverordening Wet Werk en  
Bijstand Gemeente Aalsmeer 2007;

•  Verordening Toeslagen en verlagingen Wet 
werk en bijstand 2007 gemeente Aalsmeer;

 Inzageperiode: 31 december 2010 tot en met 
vrijdag 11 februari 2011 in het gemeentehuis 
Aalsmeer. Gedurende deze periode kunnen 
zienswijzen met betrekking tot de concept-
verordening ingediend worden. 

Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 20 
januari 2011 heeft de gemeenteraad 
van de gemeente Uithoorn de con-
cept-Afstemmingsverordening Ioaw 
en Ioaz Uithoorn 2010 vastgesteld. 
In deze concept-verordening wordt 
het gemeentelijk beleid met betrek-
king tot het verlagen van de Ioaw- of 
Ioaz-uitkering vanwege verwijtbare 
gedragingen vastgelegd. 
De concept-verordening ligt van 
vrijdag 28 januari 2011 tot en met  
vrijdag 12 maart 2011 ter inzage in 
het gemeentehuis Uithoorn. Gedu-
rende deze periode kunnen zienswij-
zen met betrekking tot de concept-
verordening ingediend worden. 
 
Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 20 
januari 2011 heeft de gemeenteraad 
van de gemeente Uithoorn de con-
cept-Wijzigingsverordening Werk en 
Inkomen Uithoorn 2010 vastgesteld. 
Via deze concept-verordening wordt 
een aantal verordeningen gewijzigd 
wegens wijzigingen in wet- en regel-
geving. Het betreffen de volgende 
verordeningen: 

 Verordening Handhaving Wet 
Werk en Bijstand en Wet Inves-
teren in Jongeren gemeente Uit-
hoorn 2010;

 Afstemmingsverordening Wet 
Werk en Bijstand Gemeente Uit-
hoorn 2007;

 Verordening Toeslagen en verla-
gingen Wet werk en bijstand 2007 
gemeente Uithoorn;

De concept-verordening ligt van vrij-
dag 28 januari 2011 tot en met vrij-
dag 12 maart 2011 ter inzage in het 
gemeentehuis Uithoorn. Geduren-
de deze periode kunnen zienswijzen 
met betrekking tot de concept-veror-
dening ingediend worden. 

LUXUEUZE VILLA-APPARTEMENTEN IN UITHOORN OPEN HUIS IN MEERKIKKER 13 & 15, LEGMEER WEST

2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
www.horsman.nl

T.  (0297) 285 553
legmeer@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

T.  (0297) 567 863
nieuwbouw@ekz.nl
www.ekz.nl

Ontwikkelaar

Een bijzonder nieuwbouwproject, zo kun je de luxe villa-appartementen aan Meerkikker 
in Uithoorn gerust noemen. Luxe en ligging gaan hier hand in hand, op een manier 
die in de Randstad nauwelijks te vinden is. 

NOG 3 TE KOOP, PRIJZEN VANAF  € 555.000,– v.o.n. www.uithoorn-waterrijck.nl

1 villa

per etage
(165 m2)

Oplevering op korte termijn

OPEN HUIS OP ZATERDAG 29 JANUARI 2011 VAN 11:00 TOT 13:00 UUR 

Als u op deze dag verhinderd bent kunt u altijd nog vrijblijvend een afspraak maken met de makelaar 

Route: Noorddammerweg, Randhoornweg, Vogellaan, Rugstreeppad, Groene Kikker, Meerkikker

■ luxe villa-appartementen van ca. 165 m2

■ riante woonkamer/keuken van ca. 73 m2 tot ca. 79 m2

■ drie ruime slaapkamers van ca. 12 m2, 17 m2 en 28 m2

■ luxe keuken en sanitair, 2 badkamers

■ optimale privacy; elk appartement beslaat een hele verdieping

■ voorgecodeerde lift alleen door u te bedienen

■ inclusief parkeerplaats in de ondergelegen stallingsgarage

■ directe casco oplevering tegen gereduceerde 

prijs mogelijk

hr s m _ adv _ w ate r _ n w e _ m e e r _ 0 1 1 1  1 8  0 1  2 0 1 1  1 2 .0 3   Pa g i n a  1
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COLOFON DOktersDieNsteN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DiereNHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsyCHOLOgisCHe 
HULPverLeNiNg

Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG ge-
registreerd) tel./fax: 0297-582706; 06-
44222810; psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

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

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

sLACHtOFFerHULP
NeDerLAND

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

Verschijnt woensdag

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl

redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDiTiE 3
OPlAAg 14.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEErBODE.nl

iNFOrMAtieF

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m 
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater, Guus. Hij is  
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is Tarik en hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater  
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt rood halsbandje met in de  
 binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op  
 onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy,  is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo.
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst. 
Gevonden
- Briantflat in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van 

wie is deze goeduitziende kat?
- Hoekwaverbanken-Breeveld in Vinkeveen, blauw/grijze kat.
- Molenland in Mijdrecht, zwarte kat van ongeveer 10 jaar.
- Drechtdijk in De Kwakel, cyperse kat. Bruin/zwart, normaal postuur.
- Jan Luikenlaan in Uithoorn, middelgroot lichtbruin konijn met zwarte 

kraag.

Goed tehuis gezocht voor 
 Goed tehuis gezocht voor een oude kat.

Renault Nieuwendijk gaat 
voor de 5000!
Uithoorn - De Renault Scénic is al 
jarenlang een succesnummer. Bin-
nenkort zal het  5000ste exemplaar 
van dit populaire model bij Renault 
Nieuwendijk ‘over de toonbank 
gaan’. Natuurlijk wordt deze mijl-
paal geaccentueerd met een fees-
telijk tintje. 
Al sinds 1996, het jaar dat de 
Renault Scénic werd uitgebracht, 
is het een geliefde auto. De Scé-
nic was de eerste MPV van Euro-
pa. Door het hoge dak heeft de Scé-
nic de look-and-feel van een MPV, 
de makkelijk uit te nemen stoe-

len zorgen er voor dat er veel ruim-
te in de auto zit. In 2009 verscheen 
de nieuwste versie van de Scénic 
en Grand Scénic, voorzien van de 
meest innovatieve snufjes en meer 
verfraaid en verbeterd.
Renault Nieuwendijk is erg trots dat 
zij binnenkort de 5000ste sleutel 
van een Renault Scénic mag over-
handigen. Voor de desbetreffende 
klant is dit ook interessant, de nieu-
we eigenaar van de 5000ste Scénic 
ontvangt namelijk een accessoires-
cheque van 500,-! Meer informatie 
op www.renault-nieuwendijk.nl

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl
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Voorleesontbijt met de 
wijkagent op De Kajuit
Uithoorn - Op woensdag 19 janua-
ri werd de achtste editie van De Na-
tionale Voorleesdagen geopend met 
het Voorleesontbijt. 
Vele bekende en onbekende Ne-
derlanders lezen op deze dag voor 
aan kinderen die zelf nog niet kun-
nen lezen. 

Op Basisschool De Kajuit kwam dit 
jaar wijkagent Bert Kok voorlezen. 
Hij las heel passend het boek “Agent 
en Boef” voor, geschreven door Tjib-

be Veldkamp. 
De kinderen van de groepen 1, 2 en 
3 genoten van het verhaal en de leu-
ke prenten. Na het voorlezen moch-
ten de kinderen ook nog vragen 
stellen aan de enthousiaste wijk-
agent. Toen alle kinderen weer terug 
in hun eigen klas kwamen, bleek er 
voor iedereen een mandarijn, plak 
ontbijtkoek en een pakje drinken 
klaar te staan. 
Het was een zeer geslaagde och-
tend!

Inloopweek bij de Vuurvogel 
inspirerend en succesvol
Uithoorn - Maandagmorgen 17 ja-
nuari om 8.00 uur gingen de deuren 
open. Kinderen en ouders stroom-
den de school in en het was gezel-
lig op de gang. Leerkrachten ver-
welkomden de leerlingen en ouders 
en gezamenlijk gingen ze de klas in. 
Ouders de klas in? Moeten ouders 
ook naar school? Jazeker, de ouders 
van de Vuurvogel woonden de les-
sen van hun kinderen bij en beleef-
den fijne momenten op school. 

Elke dag konden ouders zich in-
schrijven voor taal-, reken- en an-

dere lessen en daar werd goed ge-
bruik van gemaakt. 
Elke morgen en middag waren er 
ouders in school en keken naar de 
lessen, maar er waren ook ouders 
aan het werk! Interviews werden 
gehouden, woordenschat en reken-
vaardigheden van de ouders wer-
den ingezet en bij de kleuters de-
den de ouders mee in de kring. Tot 
groot plezier deden de ouders ook 
mee aan de gymlessen. 

Al met al een inspirerende, plezieri-
ge en succesvolle week! 

Ivn-lezing aanstaande dinsdag 1 februari:

Duurzaamheid door het 
oog van een wereldreiziger
Regio - Voor volgende week dins-
dag 1 februari heeft IVN afdeling De 
Ronde Venen & Uithoorn wereldrei-
ziger Leon Simons uitgenodigd voor 
een bijzondere lezing over duur-
zaamheid. 
Deze lezing wordt gegeven in NME-
centrum De Woudreus aan de Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. De le-
zing begint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Leon Simons heeft de afgelopen ja-
ren meerdere reizen gemaakt en 
daarbij bijna veertig landen bezocht. 
Het doel van zijn reizen was om te 
leren begrijpen wat er in de wereld 
gaande is. Hierbij ging het om cul-
tuur, natuur, ontwikkeling en kli-
maatverandering. Hij heeft hier-
bij veel concrete ervaringen opge-
daan. Tijdens de lezing gaat u mee 
op reis door Oost-Europa, India, Ne-
pal, het Andesgebergte, de Amazo-

ne, miljoenensteden en langs Cari-
bische kusten. U hoort over discus-
sies met wetenschappers, politici 
en directeuren van grote bedrijven. 
Maar ook over gesprekken met Ti-
betaanse vluchtelingen, Hollandse 
boeren en Colombiaanse Indianen.
De wereld is in beweging: gletsjers 
smelten, visbestanden kelderen en 
er vinden natuurrampen plaats. 

Leon heeft al reizende een helder 
beeld gekregen van de wereldpro-
blematiek; het is nu tijd om in oplos-
singen te denken. Want er zijn ook 
positieve ontwikkelingen. Het groei-
seizoen duurt langer en er worden 
prachtige technieken ontwikkeld. 
En overal blijken ontzettend aardige 
en behulpzame mensen te wonen.

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Midwinterconcert KnA

Uithoorn - Komt dat zien! Komt dat 
horen! Het harmonieorkest van mu-
ziekvereniging KnA geeft op 29 ja-
nuari het jaarlijkse midwintercon-
cert. Onder leiding van Ruud Plet-
ting zal het harmonieorkest mooie 
muziekstukken laten horen, onder 
anderen Dragon fight, Armanian 
Dances en Dances with wolves.
Ook werkt het Shantykoor de Turf-
schippers mee aan dit concert. 
In de voorverkoop kosten de kaar-
ten 8,50 euro. U kunt deze kopen 
bij CSU Stationstraat 60 Uithoorn, 
Ten Hoope Winkelcentrum Zijdel-

waard Uithoorn en in het KnA ge-
bouw Legmeerplein 49 Uithoorn. De 
kaarten zijn niet telefonisch te be-
stellen. De kaarten aan de zaal kos-
ten 10,00 euro. 
Het concert wordt gegeven in De 
Schutse, De Merodelaan 1, 1422 GB 
Uithoorn. Het concert zal om 20.00 
uur beginnen, de zaal gaat om 19.00 
uur open. 

Het harmonieorkest hoopt u te zien 
op 29 januari! Wij hopen op een ge-
zellige, muzikale avond en mooi be-
gin van 2011.

Officiële opening van het 
kinderdagverblijf Baloe
Uithoorn - Vrijdag 21 januari was 
het feest op kinderdagverblijf Baloe 
van de Uithoornse Kinderopvang. 
Na een flinke verbouwing is het kin-
derdagverblijf nu helemaal ingericht 
en dat moest gevierd worden. Het 
kinderdagverblijf bestaat uit twee 
verticale groepen en de aanmeldin-
gen vlogen binnen, dus de groepen 
zijn al aardig vol. De opening was in 
een winters thema, het weer deed 
hier in ieder geval goed aan mee. 
De genodigden kwamen in groten 
getale om te komen kijken op deze 
jongste telg van de Uithoornse Kin-
deropvang. Ouders, kinderen, fami-
lieleden en collega’s van de hele or-
ganisatie waren erg onder de in-
druk van het kinderdagverblijf. Rond 
zes uur was het tijd voor het offici-
ele gedeelte waar natuurlijk de kin-

deren van Baloe centraal stonden. 
Mariska Plasmeijer, leidinggevende 
van Baloe, heette iedereen van har-
te welkom en de kinderen kregen 
ondertussen een mooie ballon, die 
zij op het teken van directrice, Mo-
nic van Diemen, los mochten laten. 
Hierna was het tijd om een drank-
je te drinken en te genieten van de 
heerlijke winterse soep en broodjes 
knakworst. Binnen konden de kin-
deren nog geschminkt worden door 
de ijskoningin. Al met al een gezel-
lige boel op kinderdagverblijf Baloe! 
Mocht u interesse hebben in een 
plekje voor uw zoon/dochter, er zijn 
nog plekken vrij op de woensdag. 
Mail dan naar m.plasmeijer@uit-
hoornsekinderopvang.nl of bel even 
naar Mariska Plasmeijer op 0297-
530090.



Uithoorn - Tegenover het apparte-
mentencomplex ‘De Stellinghof’, dat 
als onderdeel van Park Krayenhoff 
aan de Watsonweg in aanbouw is, 
wordt tussen de Vuurlijn en de krui-
sing van de (bestaande) N201 met 
de Zijdelweg een 250 meter lange 
busbaan aangelegd. Of beter ge-
zegd ‘korte’ busbaan. Wat is daar 
het nut van? “Eigenlijk heeft het 
te maken met zowel de omgeleg-

de N201 als met de bouw van wo-
ningen op Park Krayenhoff”, ver-
telt projectleider Jack de Jong van 
de gemeente Uithoorn. “De Zijdel-
weg wordt een van de hoofdontslui-
tingswegen van en naar Uithoorn 
als de omgelegde N201 op termijn 
in gebruik wordt genomen. Het-
zelfde geldt voor de Amsterdamse-
weg richting Amstelplein vice versa. 
Als straks Park Krayenhoff is volge-

bouwd en de Meerwijk ook in wes-
telijke richting verder wordt ontslo-
ten, mede omdat dan de bussluis 
naar verwachting verdwijnt, wordt 
er op de Watsonweg veel verkeer 
van en naar beide locaties verwacht.

De Watsonweg ligt namelijk in het 
verlengde van de Zijdelweg. Ko-
mende vanuit De Meerwijk en 
straks vanuit Park Krayenhoff zorgt 
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Rabobank presenteert de 
Beleggingsvisie 2011
Regio - Rabobank Regio Schiphol 
heeft de Beleggingsvisie 2011 ge-
presenteerd aan haar beleggings-
klanten in Theater Het Oude Raad-
huis in Hoofddorp.

Het theater was tot op de laatste 
stoel gevuld met geïnteresseerden.
Tevens werden drie prijswinnaars in 
het zonnetje gezet.

Zij raadden nagenoeg de eindstan-
den van de AEX-Index, Dow Jones 
30 en Nikkei 225 per 31 december 
2010. Uit handen van Lex Vonk, ma-
nager Private Banking bij Rabobank 
Regio Schiphol, namen de winnaars 
hun prijzen in ontvangst.

De heer Voor den Dag, voor de 
stand van de AEX, ontving een 
cheque voor een avondje uit naar 
Soldaat van Oranje, de heer Van den 
Heuvel, voor de stand van de Dow 

Jones, gaat een avond genieten in 
het casino en de heer Posno, voor 
de stand van de Nikkei, gaat dine-
ren in een Japans restaurant. 

Beleggingsvisie 2011
Lex Vonk, manager Private Banking 
& Beleggingen heette iedereen van 
harte welkom.

Daarna gaf hij het woord aan Mau-
rice Lemans, senior Beleggingsstra-
teeg van Rabobank Nederland. Sa-
men met de aanwezigen keek hij 
vooruit op het beleggingsjaar 2011. 

Het belangrijkste advies is om sprei-
ding aan te brengen in de beleg-
gingsportefeuille en hierbij over de 
grenzen te kijken. Een wereldwij-
de spreiding verkleint de risico’s. 
Met name in de emerging markets 
wordt een groei verwacht. Voor ad-
vies en tips kunt u contact opne-

men met de beleggingsspecialisten 
Marjos Rinders, Frans Kroon, Rubi-
na Paul of Sjoerd Bal van Rabobank 
Regio Schiphol, bereikbaar op tele-
foonnummer: 023 – 54 98 280.

Prijswinaars
De eindstand van de AEX-in-
dex 354,57 werd nagenoeg gera-
den door de heer Voor den Dag 
die hiermee een cadeaubon voor 
de voorstelling Soldaat van Oran-
je heeft gewonnen. De heer Pos-
no zat het meest dichtbij de eind-
stand 11577,51 van de Nikkei 225. 
Hij kreeg een cadeaubon voor het 
Japans restaurant Senbazuru te 
Hoofddorp.
De Dow Jones 30 eindigde op 
10228,92. Deze stand werd bijna 
goed geraden door de heer Van den 
Heuvel. Hij ontving een cadeaubon 
voor een avond uit in het Holland 
Casino.

Lex Vonk, Marjos Rinders, de heer Voor den Dag, de heer Posno, Frans Kroon, Rubina Paul, Sjoerd Bal en de heer Van 
den Heuvel.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Een sperwer tussen de
huizen

Alvorens weg te vliegen om zijn geluk op een 
andere plaats te beproeven draaide de sper-
wer nog eenmaal zijn kop 180 graden en keek 
hij beteuterd naar de plek waar hij een prooi 
probeerde te pakken.
De voerplek in een tuintje midden tussen de 
bebouwing beschouw ik als een openlucht-
volière. Vóór de komst van de kleine roofvogel 
was het druk geweest en soms werd er in de 
sneeuw gestreden om de zonnepitten en an-
dere zaden. Vinken en groenlingen vormden 
de grootste groep maar deze wintermaanden 
waren er een paar prachtig gekleurde kepen 
tussen te vinden. Het roodborstje en de heg-
gemus weten zich, onafhankelijk als ze zijn, ei-
genwijs te handhaven in de meute. Het moet er 
samen met de merels en Turkse tortels wel heel 
aantrekkelijk hebben uitgezien van bovenaf.
Plotseling klonken er luide alarmkreten van de 
vogels en vlogen ze snel ver weg. Veel verder 
weg dan de berk van de buren die meestal wel 
voldoet als er een kat te dicht in de buurt komt. 
De sperwer was dit keer te laat. Dat overkomt 
hem wel vaker want gemiddeld heeft maar 1 
op de 20 pogingen succes.
Na zijn eerste poging verschuilde hij zich nog in 
de berk maar zijn wachten werd niet beloond 
en hij ging vervolgens heel opvallend op de 
schutting zitten. Ik kon dit prachtig gekleurde 
mannetje goed bekijken. Leigrijs van boven, 
oranje borst en oorstreek en een oranjebruine 
bandering op enkele andere onderdelen. Het 
mannetje is maar 30 tot 35 cm. lang en zijn 
spanwijdte is 60 tot 65 cm. Het vrouwtje is 
veel groter met een lengte van 35 tot 40 cm. 
en een spanwijdte van 65 tot 80 cm. Ze weegt 
bijna het dubbele en is wat minder opvallend 

gekleurd met bruine bovendelen, een fi jn rossig 
gestreepte oorstreek en een donkere bande-
ring. Een paar dagen later was het wel raak en 
sloeg de(zelfde?) sperwer een merel tussen de 
auto’s op het pleintje voor mijn huis.
Wat ik zag was niet uitzonderlijk. Zeker in de 
winter jaagt de sperwer ook tussen de huizen 
in tuinen, vaak laagvliegend boven de grond. 
Daarom verongelukken er nog wel eens sper-
wers tegen vensters van woningen of andere 
obstakels. 
In de winter hebben de Nederlandse sperwers 
gezelschap van exemplaren uit het noorden en 
oosten van Europa.

Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids.

Regio - De sfeer zat er goed in af-
gelopen woensdag bij Danscentrum 
Colijn in Uithoorn.
Alle kleuters van de zogenaamde 
ADV-groepen (Algemene Dans Vor-
ming) mochten laten zien wat zij in 
de afgelopen 15 weken hebben ge-
leerd van juf Merel.

Langs de kant natuurlijk papa’s 
en mama’s, opa’s en oma’s, broer-
tjes, zusjes, vriendjes en vriendinne-
tjes. De kinderen waren al in uitge-
laten stemming toen zij de hal van 
het danscentrum betraden; eenmaal 
boven ging het dak eraf natuurlijk! 
Naast leuke spelletjes op muziek is 
er ook aandacht voor de eerste be-
ginselen van het ballet; lenigheids-
oefeningetjes, met je armen mooie 
bewegingen maken en nog veel 
meer!

Alles op een rustige manier; de kin-
deren leren de bewegingen spelen-
derwijs. De favoriet van de kinderen 
is de zgn. ‘stopdans’; Tijdens het vrij 
ronddansen wordt de muziek stop-
gezet. De bedoeling is dat de kin-
deren dan ook direct stilstaan, soms 
in een van tevoren opgegeven po-
se. Sommige kinderen zijn hier echt 
een kei in!! Tijdens deze oefening le-
ren de kinderen zich niet alleen vrij 
te bewegen op muziek, ze leren ook 
echt te luisteren naar de muziek en 
krijgen meer controle over hun be-
wegingsapparaat.

Na deze eindpresentatie gaan bij-
na alle kinderen door voor de 2e cy-
clus; deze gaat volgende week al 
beginnen.
Tijdens deze tweede cursus van 
weer 15 lessen werken de kinde-
ren samen met juf Merel toe naar 
de eindpresentatie op de jaarlijkse 
eindshow van Danscentrum Colijn: 
The Show of the Proms. Tijdens de-
ze presentatie zullen leerlingen van 
de balletafdeling, de breakdanceaf-
deling én de stijldansafdeling een 

prachtige show neerzetten. Daarbij 
mogen de allerkleinsten natuurlijk 
niet ontbreken.
Doet uw kind ook niets liever dan 
dansen en is het minimaal 3,5 jaar 
oud? Laat hem/haar dan eens ken-
nismaken met deze leuke lessen. 
Vanaf vandaag, woensdag 26 janua-
ri, begint het danscentrum weer met 
een nieuwe cyclus. Er zijn nog een 
paar plekjes vrij. Belt u voor de mo-
gelijkheden: tel. 06-53559450 of 
colijndancemasters.nl.

Gezellige eindpresentatie van 
kleuters bij danscentrum Colijn

De sleutel tot het succes!
Regio - VMB Security & Services is 
ondanks de economische terugval 
van de afgelopen jaren, exponen-
tieel gegroeid. De onderneming is 
landelijk actief met alle vormen van 
beveiliging. Van mobiele surveillan-
ce tot objectbeveiliging. En van re-
ceptiediensten tot advies en bevei-
ligingsplannen. De kwaliteit, service 
en deskundigheid worden door de 
klantenkring hoog gewaardeerd en 
vormen de basis voor de uitbouw 
van de organisatie. 
VMB is nu nog gevestigd in een be-
drijfspand in Mijdrecht, maar kan 
vanuit die locatie de verdere groei 
niet ondersteunen. Reden waar-
om de directie, bestaande uit Os-
car Tieman en Robert Hasperho-
ven, een nieuw pand in Uithoorn 
heeft aangekocht. Deze huisves-
ting is drie keer groter dan het pand 
in Mijdrecht. EKZ Makelaars heeft 
VMB bij de aankoop professioneel 
begeleid.
Donderdag 20 januari vond de sleu-
teloverdracht plaats. De heren Tie-
man en Hasperhoven kregen de 
sleutel offi cieel aangereikt uit han-
den van Chris van Zantwijk van EKZ 
Makelaars, die om meerdere rede-
nen blij is met de komst van VMB. 
Naast zijn werk als makelaar is Van 
Zantwijk ook actief als voorzitter 
van de Stichting Beveiliging Bedrij-
ven Uithoorn. 

Met deze overdracht start voor VMB 
een nieuwe fase in haar bestaan.

Ook het aan VMB Security & Ser-
vices gelieerde VMT Security Sy-
stems verhuist mee naar Uithoorn. 

Het pand wordt de komende tijd 
bedrijfsklaar gemaakt en inge-
richt. Naar verwachting verhuizen 
beide bedrijven op 1 maart vanuit 
Mijdrecht naar het nieuwe bedrijfs-
onderkomen.

Lijnbus krijgt een vrije 
doorgang bij Watsonweg

De busbaan in aanleg bij de Watsonweg

dat juist op het stuk Watsonweg 
voor veel verkeer dat zich als een fi -
le manifesteert voor het verkeers-
licht in de richting van de bestaan-
de N201 en de Zijdelweg.

De lijnbus moet dan achteraan slui-
ten hetgeen tijdverlies oplevert 
waardoor de dienstregeling in de 
war wordt geschopt. De bus komt 
dan vaak te laat aan bij de volgen-
de halte en bij het busstation. Hij 
krijgt nu een paar honderd meter 
vrije ruimte, een soort opstelroute 
waarbij de bus naast het wachten-
de verkeer tot het kruispunt kan rij-
den. Daar krijgt hij voorrang bij het 
oversteken van de kruising wat met 
een ‘eigen’ verkeerslicht wordt ge-
regeld. Op die manier kan de bus op 
tijd blijven rijden.”

Behalve de busbaan wordt tevens 
de Watsonweg gerenoveerd en aan-
gepast. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door Schelvis Infra BV uit 
Heemstede en zullen naar verwach-
ting medio 2011 zijn afgerond.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

‘Mam, vandaag moeten we 
geld meenemen voor de 

breakdanceles’

Uithoorn - De hele week werd er bij ons al over 
gesproken: “De stoere gym/breakdanceles” en 
dan ook nog voor het goede doel. Mijn beide kin-
deren kregen geld voor de les mee, en zelf gaven 
ze ook nog wat uit hun eigen spaarpot.
Het grappige was, dat ik de jongens Tizon en Cha-
ma, op de vakantiebeurs een demonstratie zag 
geven: ‘dus dat waren ze’.
Dinsdag was Breakdancedag en alle gymlessen 
werden vervangen door deze superbreakdan-
sers: Chama en Tizon. De mannen waren voor 
een week over uit Guatemala om een financiële 
missie te behalen: zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor hun goede doel! Door o.a. dansworkshops op 
scholen te geven. 
Chama en Tizon waren straatkinderen en zijn door 
stichting `Amigos de Trasciende` opgebloeid tot 
twee zelfverzekerde artistieke jongens. Zij hel-
pen, samen met andere vele vrijwilligers, andere 
straatjongeren ook te stimuleren om te gaan dan-
sen. Door dans en muziek vergeten ze o.a. het ge-
weld, de corruptie, de armoede en het huiselijk 
geweld waar vele straatkinderen in Guatemala/
stad mee te maken hebben.

Overblijfmoeder
Als overblijfmoeder van groep 5c-b hoorde ik van 
de kinderen fantastische verhalen over de work-
shop die middag. Ik was nieuwsgierig en liet ze 
hun nieuwe kunsten demonstreren in de klas. 
‘Wauw’ dacht ik, ‘in zo´n korte tijd de kinderen zo 
enthousiast krijgen door dansen”.
Na het overblijven glipte ik even mee met groep 4 
de grote gymzaal in voor de volgende workshop. 
Ik was zo nieuwsgierig! Daar stonden de twee he-
ren, Chama en Tizon, samen met hun tolk Sabi-
ne. Sabine, oud leerling van De Kwikstaart, en 
nu werkzaam bij o.a. twee sportscholen en actief 
in dit project, vertaalde voor de kinderen wat ze 
moesten doen. 

Prachtig
Wat prachtig om te zien. Eerst stonden alle kin-
deren wat onwennig met elkaar wat pasjes na te 
doen. Maar langzaamaan kwamen de kinderen 
los en kregen de smaak te pakken. Zelfs kinderen 
die normaal rustig en kalm zijn, lieten de prachtig-
ste bewegingen zien. Muziek is magie, dansen is 
magie en tegelijk ook beide therapie…
Met dit op mijn netvlies en de prachtige gedach-
te achter dit hele project, fietste ik met mijn twee 
kinderen naar huis. `Mam, ik sta samen met een 
van die coole dansers op de foto!’ Ze voelden zich 
echt beroemd, zei mijn zoon.
Mijn kinderen lieten thuis hun kunstjes zien... het 
was overgekomen. Dan ben je blij dat het wiegje  
van jouw kinderen hier heeft mogen staan, hier in 
Nederland, en dan weet je diep van binnen dat we 
nog heel veel kinderen moeten en kunnen helpen 
voor dat kleine beetje geluk.
Chama, Tizon en Sabine en Trasciende, heel erg 
bedankt en heel veel succes. De kids hebben ge-
noten!

Patricia Fluks

Concert van twaalf jonge 
talenten in de Thamerkerk 
Uithoorn - In de sfeervolle Thamer-
kerk waren op vrijdagavond 21 ja-
nuari twaalf jonge talenten van Kun-
stencentrum De Hint te horen en te 
zien. Op viool, gitaar, harp, fluit en 
blokfluit werden verschillende stuk-

ken ten gehore gebracht door leer-
lingen in leeftijd van vijf tot achttien 
jaar. Ook werd een balletsolo ge-
danst door Laura van Heeswijk. De 
muzikanten waren: Safae Benas-
kar–viool, Luca de Sterke-zang/gi-

taar, Mathijs Crone en Pieter Kra-
nenborg–gitaar, Mieke van der 
Schaaf, Naomi Raijmakers–dwars-
fluit, Guus Samsom–piano, Hanna 
Lammertse harp, Christiaan Berg–
viool, Robin Schelstraete–viool, Wi-
nette Koning–blokfluit, Hester van 
Selm–panfluit. 
Kunstencentrum De Hint organi-
seert enkele concerten per jaar in 
de hele regio (Aalsmeer, Uithoorn, 
De Ronde Venen).

Het geeft leerlingen een doel om 
voor te repeteren, zij kunnen po-
diumervaring opdoen en leren sa-
menspelen. Het is de bedoeling  de-
ze ‘bijzondere avonden’ twee keer 
per jaar te organiseren.

Na vijftig jaar houden ze er mee op:

Krijtenberg Hi-Fi en CD-winkels 
verdwijnen uit de Dorpsstraat
Uithoorn - De volgende twee win-
kels staan op het punt te stoppen 
met hun activiteiten in de Dorps-
straat. Dit keer zijn het de gebroe-
ders Marcel en Gerard Krijtenberg 
die hun winkels in hoogwaardige 
HiFi-producten, CD’s en DVD’s de 
komende weken leegruimen. De 
leegstand neemt in het Oude Dorp 
inmiddels ernstige vormen aan, over 
verpaupering nog niet eens gespro-
ken. “Er moeten nodig nieuwe im-
pulsen aan het oude centrum wor-
den gegeven wil de middenstand 
het hier overleven. Het is twee voor 
twaalf”, laat Gerard Krijtenberg we-
ten. “Dat wij sluiten heeft overi-
gens eerder te maken met een ver-
anderend tijdsbeeld. Het product 
CD is aan het einde van zijn le-
venscyclus geraakt voor wat betreft 
het opleveren van revenuen in een 
stand-alone winkel. De toegevoeg-
de waarde aan kennis en deskun-
digheid in de winkel om een klant 
te adviseren is afgenomen; men-
sen oriënteren zich tegenwoordig 
heel goed via internet, TV en andere 
media. Je klantenkring vergrijst ook 
steeds meer en mensen zijn niet di-
rect op zoek naar een CD. Er is ver-
der weinig jeugdige aanwas bijge-
komen. CD’s en DVD’s zijn een im-
pulsaankoop geworden en dan 
moeten er echt veel mensen langs 
je raam lopen willen daar een paar 
van binnen lopen.

Computer
Daarnaast kan je CD’s en DVD’s 
vandaag de dag allemaal downloa-
den op de computer. Bovendien zijn 
er talloze internetaanbieders bij wie 
je favoriete muziek goedkoop kan 
bestellen. Je hoeft er de deur niet 
eens voor uit, want wat vandaag 
is besteld ligt morgen op de deur-
mat. De loop naar de winkel in de 
Dorpsstraat is de laatste tijd mede 
om die reden sterk afgenomen. Dat 
was ook al zo bij onze winkel in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Toch een 
mooie locatie waar doorgaans veel 
mensen lopen, maar toch werd het 
bezoek bij ons steeds minder. En 
dat terwijl wij de winkel nog een 
keer een facelift hebben gegeven, 
Lex Brok heeft er met enkele mede-
werkers toen nog alles aan gedaan 
om er een gezellige en voor liefheb-
bers interessante winkel van te ma-
ken. Maar uiteindelijk moesten we 
de zaak toch sluiten. Toen hebben 
we al onze pijlen gezet op de winkel 
hier in de Dorpsstraat, maar helaas 
mocht dat niet baten. Al met al heeft 
ons dat veel geld gekost”, aldus Ge-
rard die in deze voor hem en zijn 
broer toch moeilijke tijd hoog op-
geeft van zijn medewerkers, Lex en 
Roberto. “Aan hen heeft het niet ge-
legen. Ze hebben altijd met hart en 
ziel voor ons in de winkels gewerkt 
en nu moeten ze noodgedwongen 
een nieuwe baan zoeken. Elke an-
dere werkgever kan blij met hen 
zijn, want ze zetten zich met hart en 
ziel voor een zaak in als ze erin ge-
loven. Aan dat soort mensen heb je 
wat. Dus een pre om ze in dienst te 
nemen.”

In de verhuur
Het bekende pand van Krijtenberg 
op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Amstelstraat, met beneden de 
winkel waar allerlei muziekproduc-
ten op CD en DVD momenteel wor-
den uitverkocht (sale), is eigendom. 
Evenals de winkel aan de overkant 

waar jarenlang (professionele) Hi-Fi 
installaties en Home Cinema appa-
ratuur werd aangeboden, verkocht 
en thuis geïnstalleerd. Gerard: “De 
interactie tussen de Hi-Fi winkel en 
de CD speciaalzaak was van dien 
aard dat klanten als die in de Hi-Fi-
winkel waren nog wel eens oversta-
ken om een CD-tje te kopen. In om-
gekeerde zin was dat ook zo; dan 
was er wel belangstelling voor Hi-
Fi ‘aan de overkant’. Met het sluiten 
van de CD-winkel doorbreken we 
die interactie. Het levert voor bei-
de te weinig op.” Beide winkels slui-
ten binnenkort hun deuren en gaan 
in de verhuur. Gerard en Marcel ho-
pen dat er ondernemers op af ko-
men die met nieuw elan en een spe-
cifiek aanbod van producten het ou-
de dorp weer een gezellig aanzien 
willen geven waar het goed win-
kelen is. De gemeente mag daarbij 
niet achterblijven in haar ondersteu-
ning. Het is immers een speerpunt 
in de Economische Structuurvisie!...

Ophouden?
Houdt Krijtenberg er dan helemaal 
mee op? Nee, met de Hi-Fi appara-
tuur, installatie en service gaan Ge-
rard en Marcel door bij Co van der 
Horst in Amstelveen (Bovenkerk). 
Co van der Horst – die sinds eni-
ge tijd het predicaat Koninklijk mag 
dragen - is een meubel- en interi-
eurspeciaalzaak waar verschillen-
de ‘partners’ intern hun producten 
presenteren. Met een soort shop-
in-shop. Daar heeft Krijtenberg al 
enkele jaren een vestiging. Gerard: 
“Bij Co van der Horst komen klanten 
voor nagenoeg een complete wo-
ninginrichting. Het credo van Co van 
der Horst is dat mensen voor wo-
ninginrichting alles onder één dak 
moeten kunnen vinden. Daar hoort 
in onze beleving ook TV- en audio-
apparatuur in de breedste zin van 
het begrip bij, inclusief aanleg en 
installatie. Dat is ons vakgebied en 
daarin zijn we gespecialiseerd. Let 
wel, de klanten die er rondlopen zijn 
in eerste aanleg met hun gedachten 
bij woninginrichting. 
Op dat moment komen audio en TV 
niet bij hen op. Totdat ze ons tegen-
komen en zich realiseren dat ook dit 
métier een onderdeel is van hun wo-
ninginrichting. Hadden ze ons niet 
gezien was het ook niet bij hen op-
gekomen dat ze daarvoor naar Uit-
hoorn moesten gaan. Daarom denk 
ik dat wij bij Co van der Horst op on-
ze plaats zijn. Ik wil eraan toevoe-
gen dat wij niet alleen in woningen, 
maar als het gaat om levering en 

aanleg van complete installaties op 
het terrein van audio en videopre-
sentaties, dit ook voor het bedrijfsle-
ven doen. Bij verschillende bekende 
bedrijven hebben wij daar al het no-
dige geïnstalleerd. Overigens zullen 
wij onze vaste klanten, voor zover 
die nog niet op de hoogte zijn van 
de sluiting in Uithoorn, op korte ter-
mijn berichten dat wij met onze Hi-
Fi zaak verhuisd zijn naar Amstel-
veen en bij Co van der Horst onze 
activiteiten zullen voortzetten. Voor 
hen kunnen wij op verzoek daar ter 
plaatse nog wel wat favoriete mu-
ziek regelen en bestellen. Maar het 
wordt geen muziekwinkel. We rich-
ten ons geheel op de zogenaamde 
mid-end en hi-end apparatuur en 
installaties die ook nog betaalbaar 
zijn. Wij bieden mensen een com-
plete oplossing in kwalitatief hoog-
waardige audio en TV aan, inclusief 
installatie en afstandsbediening.”

Vertrek na 50 jaar
De ouders van Marcel en Gerard 
begonnen in 1960 met hun muziek-
winkel in de Dorpsstraat 24. In no-
vember vorig jaar bestond de zaak 
50 jaar, maar met het oog op de hui-
dige gebeurtenissen was er weinig 
aanleiding om daar ruchtbaarheid 
aan te geven. Marcel kwam erbij in 
1984 en tien jaar later trad Gerard 
toe in de zaak. Sindsdien doen de 
broers het samen. Er kwamen in de 
loop der tijd enkele CD-winkels bij, 
maar die werden na een aantal ja-
ren allemaal weer gesloten omdat 
die vanwege de ontwikkelingen op 
de markt en het uitontwikkelde pro-
duct geen bestaansrecht meer had-
den. “Dankzij onze vaste klanten in 
de Hi-Fi zaak kon de CD-winkel blij-
ven bestaan. Maar ook daar is de 
loop uit, terwijl die bij Co van der 
Horst aantrekt. Dan is de keuze niet 
zo moeilijk”, aldus Gerard die het er 
terecht moeilijk mee heeft dat hij 
met Marcel Uithoorn vaarwel zegt. 
Geen wonder, zij zijn geboren en 
getogen in Uithoorn. Gerard zelfs in 
het huis boven de CD-winkel, waar 
zijn moeder nu nog woont.
Maar tijden veranderen en zij moe-
ten mee. Na vijftig jaar houdt Krij-
tenberg het in Uithoorn voor gezien 
en zet zijn zakelijke activiteiten op 
een andere locatie voort.
Namens de gebroeders Krijten-
berg hartelijk dank voor uw klandi-
zie in Uithoorn. Graag zien zij u in 
hun nieuwe vestiging bij Co van der 
Horst aan de Binderij 2 te Amstel-
veen (Bovenkerk). U bent van har-
te welkom.

Krijtenberg stopt met beide winkels in de Dorpsstraat in Uithoorn

Wintersale bij BIG L Jeans!
Regio - De lente is weer in aan-
tocht, nog een aantal weken en 
dan schieten de eerste bloembollen 
weer uit de grond. Ook BIG L gaat 
zich klaar maken voor het nieuwe 
seizoen.
De eerste nieuwe leveringen van de 
diverse merken zijn al binnen. Vro-
lijke kleuren van het merk Desi-
qual, voor zowel de dames als de 
kindjes, het knallende geel van het 
merk Garcia voor de heren tot aan 
de trendy schoenen van het popu-
laire merk G-star.

Verder staat BIG L natuurlijk be-
kend om een groot aanbod aan 
sterke merken waaronder Levi’s, 
Jack&Jones, EDC, Pall Mall en Indi-
an Rose.
Om genoeg ruimte te maken voor 
de nieuwe collecties gaat BIG L 
Jeans eerst afscheid nemen van de 
wintercollectie. Vanaf aankomende 
vrijdag begint namelijk de start van 
de wintersale, kortingen tot maar 
liefst 50%. 
Zo aan het begin van het nieuwe 
jaar is dat toch lekker meegenomen, 
en we zitten tenslotte nog midden in 
de winter. Daarom is dit het moment 

om nog even de kledingkast aan te 
vullen, met een leuke trui, een tren-
dy overhemd of een leuk rokje. 
BIG L is 500 vierkante meter shop-
plezier, dus voor iedereen moet er 
wel wat te vinden zijn.
Een etage vol met de meest trendy 
mode voor de kids en dames vind u 
op de eerste verdieping, op de be-
neden etage vind u alles voor de he-
ren.
Het voordeel van Big L is dat je aan-
gekleed kan worden van A tot Z, u 
hebt dus alles in 1 winkel en dat is 
wel zo lekker.

Big L verwelkomt u graag
De openingstijden zijn maandag van 
12.30 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10.00 
tot 18.00 uur.
Vrijdag is de winkel geopend van 
10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
opent de winkel om 10.00 uur en 
sluiten de deuren om 17.00 uur.
Wees er dus snel bij vanaf vrijdag de 
28ste januari. 
Wintersale!! Op=Op.

BIG L is gevestigd in de Zijdstraat 
61 in Aalsmeer.



Uithoorn – Donderdag jl. kon de raad, de aanwezige 
pers en de aanwezige belangstellenden kennisne-
men van een diapresentatie over de eerste ideeën 
van het bouwplan De Oker in bestemmingsplan De 
Kwakel Zuid. Niets staat nog voor 100% vast, maar het 
zijn de eerste ideeën, die nog met bewoners en raad 
uitgebreid besproken moeten gaan worden. Bij deze 
presentatie liet het college prachtige (voorlopige) te-
keningen en impressies zien, welke wij hierbij afdruk-
ken. Laat echter heel duidelijk zijn: niets, maar dan ook 
niets is zeker, alles is nog bespreekbaar. Het zou zo 
kunnen gaan worden.

Woningbouw
De Kwakel Zuid/ De Oker in De Kwakel. Deze woning-
bouwlocatie met 134 nieuwe koopwoningen is van 
belang voor De Kwakel omdat het de laatste grote 
uitbreidingslocatie is. Op de luchtfoto ziet u het plan-
gebied van De Kwakel Zuid aangegeven. Ten noord-
westen ligt de nieuwe wijk De Kwakel achter de Kerk. 
Oorspronkelijk zouden beide locaties tegelijk ontwik-
keld worden. In 1995 zijn voor beide locaties afspra-
ken gemaakt, het toenmalige plangebied De Kwakel 
Noord noord oost. Door een planologische discussie 
met de Rijksdienst is de ontwikkeling van De Kwakel 
Zuid jaren vertraagd. In 2007 is De Kwakel achter de 
Kerk gerealiseerd. Een jaar later kon De Kwakel Zuid 
weer van start. Vorig jaar heeft de gemeente weder-
om de bestemmingsplanprocedure opgestart. Deze 
zal volgens planning begin april 2011 door u kunnen 
worden vastgesteld. Het project wordt in 3 fasen uit-
gevoerd. Verkoop in voorjaar fase 1 Zomer fase 1 uit-
voering.

Verkavelingsplan
Het stedenbouwkundig plan heeft in 2008 een kwa-

liteitsslag gemaakt op het gebied van verkaveling, 
groen en parkeren. Door de gewijzigde woningmarkt 
is toen ook de woningdiff erentiatie aangepast. In 
plaats van veel woningen in het middensegment ko-
men er nu woningen voor starters en woningen voor 
het hogere segment geheel in lijn met de woonvisie. 
In april 2010 heeft u dit verkavelingsplan vastgesteld. 
Er komen 2 aansluitingen op de Boterdijk waarmee de 
wijk via een interne ringweg wordt ontsloten. Aan de 
ringweg liggen de parkeerplaatsen. Duurdere wonin-
gen aan de rand. De 134 woningen zijn onder te delen 
in 3 categorieën. Circa 40 woningen zijn bereikbaar 
voor starterleningen. De bouw is  geïnspireerd op de 
jaren 30 bouwstijl. Het ontwerp bestemmingsplan ligt 
nu ter inzage tot en met 27 januari 2011.

Bouwverkeer
Op de informatieavond van 30 november 2010 heb-
ben wij de bewoners geïnformeerd over de mogelijke 
route voor het bouwverkeer van het project. Hier is de 
route vanuit de Watsonweg aangewezen als een route 
die het minste overlast geeft aan verkeer en bewoners. 
Ook op deze avond hebben bewoners hun zorgen ge-
uit over de te verwachten overlast van het bouwver-
keer. 
De gemeente heeft mede naar aanleiding van alle re-
acties een route onderzocht welke de overlast verder 
kan beperken. Samen met verkeersmaatregelen moet 
dit leiden tot een acceptabele bouwroute. De bewo-
ners worden binnenkort door de gemeente ingelicht 
over deze plannen.

Hoop
Wethouder Jeroen Verheijen  hoopte dat het niet al te 
lang meer zou duren voor de eerste paal de grond in 
zou worden geslagen. Hopelijk nog dit jaar.

Deze week wordt dit plan met bewoners doorgesproken 

Bouwplan De Oker in De Kwakel begint vorm te krijgen

De Kwakel Zuid plan De Oker in vogelvlucht

Hierbij een impressie van  de 2 onder 1 kapwoningen 
aan de zuidwestrand van het project.

Het voorlopige verkavelingsplan van De Kwakel Zuid.

Hierbij het plaatje voor de mogelijke bouwroute. Deze gaat 
ook binnenkort ter inzage voor de vergunningsprocedure.



Aanstaande zaterdag 29 januari swingen in Uithoorn

Bij de Jazz en Blues Night
van horeca Uithoorn

Café Drinken & Zo
The Veldman Brothers

Café De Gevel
Yeah Baby

Eetcafé Herbergh 1883
Twenty Sicks

The Pool Shack
the Jerkingbirds

uithoornse jazz & blues night

Café Drinken & Zo

The Veldman Brothers

Café Herbergh 1883Twenty Sicks

Café De GevelYeah Baby

Zaterdag 29 JaNUari
Het 5e JaZZ- & BlUesfestival vaN UitHoorN

Uithoorn - Komende zaterdag 29 januari 
wordt het weer feest in Uithoorn tijdens de 
bekende Jazz en Blues Night. Zoals u ver-
derop kunt lezen zal het bij Café Herbergh 
1883, in The Pool Shack, de Gevel en Drin-
ken en Zo weer een genot zijn om te ver-
toeven. Alle cafés hebben weer een andere 
band met een andere stijl, maar alle bren-
gen u in die heerlijke sfeer van de Jazz 
en Blues.

The Pool Shack
the Jerkingbirds

 
Bij The Pool Shack zullen the Jerkingbirds optre-
den. Anno 2011 maken the Jerkingbirds (letterlijk: 
De Trekvogels) zich klaar om nieuwe muzikale pa-
den te bewandelen. In een meer traditionele be-
zetting, met leden van het eerste uur Fred Schutter 
(zang), Johannes Schuitemaker (gitaar), Sjaak van 
der Mijl (bas) en Emil van der Linden (drums), sinds 
2008 versterkt door Jack van Leeuwen (harmonica 
en zang). De basis van de band is nog immer het 
landelijk gelegen Zevenhoven (Zuid Holland). In de 
tien voorafgaande jaren heeft de band een zekere 
lokale en landelijke reputatie opgebouwd, ondanks 
of juist dankzij de ongecompliceerde manier van 
spelen: rechttoe rechtaan, enthousiast en elke keer 

weer anders. In 2001 begonnen als cover-
band (wie niet?), is inmiddels 

het repertoire sterk 
u i t g e -

breid met eigen werk van de hand van hofcompo-
nist Johannes. Het eigen materiaal laat zich om-
schrijven als 'Blues met een Twist', met invloeden uit 
de traditionele blues, jazz, rock en pop. Voorbeel-
den zijn artiesten als Stevie Ray Vaughan, Eric Clap-
ton, James Harman, Lester Butler/the Red Devils & 
the Hoax.
The Jerkingbirds speelden o.a. op bekende festi-
vals als de Nieuwkoopse Bluestocht, Texelblues en 
het Big Barrel Blues Festival in Fin-

sterwolde, Gronin-
gen. Zij deelde het 
podium met top-
bands als Blues 
’N Trouble (UK), 
Joe Stump (USA), 
Jean Paul Rena & 
Terrawheel, Bar-
relhouse, Ruben 
Hoeke Band en 
Oscar Benton 
(NL).

Café De 
Herberg 1883
Twenty Sicks

In café Her-
bergh 1883 
kunt u gaan 
genieten van 
de Twen-
ty Sicks 
( r o c k & r o l l 
acoustics) is 
een cover-
trio dat op 
akoestische 

maar toch 
energieke wijze een afwisse-

lend repertoire neer weet zetten. In 2009 werd de 
formatie opgericht door leden van de band Rezult. 
De band heeft tot nu toe al een flink aantal suc-
cesvolle optredens gedaan. Zo stonden de man-
nen op verschillende festivals, waaronder het Roer-
mondse Solar-festival. Ook fungeerde ze als sup-
port-act voor Sugar Ray Norcia, Mark Dufresne en 
Maurizio Pugno. De recensies liegen er niet om, 
overal waar de band speelt scoren zij hoge ogen. 
Zo schrijft bluesbreeker.nl: "op fraaie wijze vertolk-
te covers die bijzonder goed vallen bij het publiek" 
en rootsville.be: "Akoestisch? Ja, maar zelden zo'n 
keigoede opwarmer gezien!". De muziek van Twen-
ty Sicks bestaat uit alom bekende nummers die in 
een rock&roll outfit worden gestoken door Michel 
de Louwere (drums/zang), Bart van Zandvoort (con-
trabas/zang) en Danny Keetels (leadzang/gitaar). 

Café De Gevel
Yeah Baby

In de Gevel swingt het weer de pan uit met: Yeah 
Baby! Yeah Baby is een 3-mans Rockabilly forma-
tie. Zij spelen volvette, stevige beukende Rockabilly 

en Rock & Roll met hier en daar een vleug-
je Swing en Blues. De band be-

staat uit Erik-Jan 
van de 

Worp (gitaar & zang), Evert van de 
Worp (drums & zang) en Erwin de 
Vries (contrabas & zang).
Yeah Baby! begon in 2001 met het 
spelen van covers van o.a. Elvis 
Presley, Eddy Cochran, Carl Perkins, 
Gene Vincent, Chuck Berry en de 
Stray Cats. 
Inmiddels heeft de band menig kroeg 
en festival in binnen- en buitenland op hun 
grondvesten doen schudden.
De bandleden zijn niet zo maar uit de lucht 
komen vallen. De broers Evert en Erik-Jan 
spelen al vanaf 1985 actief samen in di-
verse (rock) bands. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan dus: back to the 
Roots, let's play Rock & Roll.
Daarbij laten ze zich absoluut niet leiden 
door een kalender die ophoudt in 1960; 
sterker nog, menig moderne rocksong 
moet er aan geloven en krijgt een fik-
se Rockabilly shot van deze muzikan-
ten. Laat je verleiden door de meer-
stemmige samenzang, de sound van 
de Gretsch-gitaar, de slappende con-
trabas, het opzwepende ritme van de 
drums en natuurlijk hoe deze enthou-
siaste muzikanten laten voelen what 
Rock & Roll is all about !

Café Drinken & Zo
The Veldman Brothers

Bij Drinken en Zo vliegt het dak er 
weer af met: The Veldman Bro-
thers: Een hechte band rond-
om "bloodbrothers" Gerrit en Ben-
nie Veldman. Gerrit op gitaar, Bennie 
op hammond en bluesharp, Marco Overkamp op 
drums en Donald van der Goes op bas. 
Tomeloze energie; zichtbaar plezier en voelbare sy-
nergie; muziek gespeeld vanuit de onderbuik: Een 
gedreven ritmesectie die Gerrit en Bennie Veldman 
aanzet tot grootse prestaties als zangers, als solisten 
en als entertainers. 
Vier getalenteerde muzikanten met een schat aan 
ervaring, beïnvloed door elkaar en beïnvloed door 
de "helden van weleer": The Vaughan Brothers, 
Muddy Waters, Jimi Hendrix, Elmore James, Howlin' 
Wolf, Jimmy Smith en the Fabulous Thunderbirds. 
The Veldman Brothers volgen deze diepe voetspo-
ren respectvol; met covers en eigen songs en boven-
al met een zeer herkenbaar eigen geluid. 
The Veldman Brothers zijn te zien op grote festivals 
en in kleine kroegen en hebben bijna alle gerenom-
meerde bluesclubs en festivals in Nederland al wel 
eens op z'n kop gezet. "Home", het debuutalbum 
van The Veldman Brothers werd door onafhankelij-
ke kenners op radio en internet aangewezen als het 
beste bluesalbum van 2007.
Daarnaast heeft het nummer 

" O n e 
more Chance' in-
tussen zelfs een plekje veroverd 
in de Blues top 50 allertijden van Arrow Clas-
sic Rock en is het 5th Anniversary Live Album door 
de luisteraars van Radio Bluezy verkozen tot beste 
cd van 2009.
Blues en rhythm & blues, swingblues en deltablues, 
blues met een randje rock, blues met een randje 
soul of funk: Grenzen zien The Veldman Brothers 
niet en ze laten zich ook maar in één hokje duwen: 
"Alles wat puur is en wat recht uit het hart komt". 
Blues & Roots straight from the heart! Zorg dat je 
The Veldman Brothers gezien, gehoord en gevoeld 
hebt!    
    
 

Kortom: een feest in Uithoorn 
dat je niet missen mag!!

The Pool Shack

The Jerkingbirds
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Kaarten en kienen voor 
jeugdkamp in De Springbok

Grote belangstelling voor
optreden kinderkoor Xing
Uithoorn - Afgelopen zondag 23 ja-
nuari heeft kinderkoor Xing het pro-
ject Xing in herfst- en wintertijd af-
gesloten met een optreden in dans-
centrum Colijn. Heel veel mensen 
en vooral veel kinderen zijn komen 
kijken naar de show. 
Voor de pauze werden er acht lied-
jes gezongen. Aan het begin ging 
het over de herfst. Michelle kwam 
al zingend de zaal binnen met een 
liedje over het moment waarop de 
herfst de zomer verjaagt. Na haar 
kwam de rest van het koor zingend 
binnen. Er waren liedjes over de val-
lende boomblaadjes, over storm en 
over regen. Gelukkig hadden de 

kinderen van Xing bij dit laatste 
liedje allemaal een paraplu, dat was 
wel nodig met al die regendruppels!
In de pauze kon iedereen lekker 
even wat drinken aan de bar, en 
even kletsen met elkaar. 
Na de pauze was er eerst een op-
treden door vijf artiesten van Jeugd-
circus Acrobatico uit Badhoevedorp, 
met handstandkunsten, jongleren, 
hoepels en acrobatiek. Het was héél 
knap wat ze deden!
Na dit leuke circusintermezzo ging 
het kinderkoor verder met 6 liedjes 
over de winter. Over sneeuw, kou, 
schaatsen etc. Heel bijzonder op 
deze middag waren twee liedjes die 

speciaal voor het koor zijn geschre-
ven. Het was muisstil in de zaal toen 
de liedjes Geef mij maar lekker de 
herfst en Het is zo koud werden ge-
zongen door de kinderen van Xing 
met de solisten Renée en Woudy. 
Bij het laatste liedje van de middag, 
over schaatsen op het ijs, swingde 
de hele zaal met het koor mee. 
Vanaf 31 januari gaat kinderkoor 
Xing weer een nieuw liedjespro-
gramma instuderen. De liedjes zul-
len dan gaan over de lente en de 
zomer. Het koor repeteert iede-
re maandag van kwart voor vier tot 
kwart voor vijf in obs de Kajuit in de 
Meerwijk. Nieuwe kinderen van de 
basisschoolleeftijd, vanaf groep 3, 
zijn van harte welkom om mee te 
komen doen. Zij kunnen zich aan-
melden of meer informatie krijgen 
door te bellen met dirigente Ireen 
op (06)50445100.

Mocht u nog prijzen ter beschik-
king willen stellen, dan kunt u de-
ze op vrijdag 28 januari vanaf 15.00 
uur inleveren bij De Springbok aan 
de Oostzijde in De Hoef.

De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor Het Hoefse Jeugdkamp. 
Deze vereniging organiseert al bij-
na 55 jaar in de zomervakantie een 
kampweek voor de jeugd van De 
Hoef. U bent van harte uitgenodigd 
komende vrijdag in De Springbok in 
De Hoef.

De Hoef - Traditiegetrouw vindt op 
de laatste vrijdag van januari het 
kaarten en kienen plaats voor Het 
Hoefse Jeugdkamp.
Voor dit jaar betekent dit dus aan-
staande vrijdag 28 januari. De aan-
vang is om 19.30 uur en het geheel 
vindt plaats in De Springbok in De 

Hoef. Het programma bestaat uit 
klaverjassen om een half varken 
en kienen om een speelgoedbon, 
een dinerbon en een Nintendo DSI. 
Daarnaast is er een verloting met als 
hoofdprijs een reischeque ter waar-
de van 125,- euro. Uiteraard zijn er 
ook vele andere mooie prijzen. 

Feestelijke opening van 
bibliotheek De Regenboog
Uithoorn - Iets meer dan een jaar 
geleden hebben alle leerlingen van 
De Regenboog enorm hun best ge-
daan om zoveel mogelijk rondjes 
om het schoolplein te rennen. Met 
deze sponsorloop werd een bedrag 
van bijna 4800 euro bij elkaar ge-
rend. Een gigantisch bedrag met 
als bestemming nieuwe leesboeken 
voor de school. 
De Regenboog besloot om de nieu-
we boeken op een centrale plek in 
de school te verzamelen: de school-
bibliotheek. Na een jaar van hard 
werken met heel veel hulp van ou-
ders en opa’s en oma’s zijn alle ou-
de boeken gesorteerd en weer net-
jes opgeknapt. De nieuwe boeken 
zijn een aanvulling en zorgen dat 
de schoolbibliotheek weer helemaal 
van deze tijd is. Een gezellig inge-
richt lokaal met goed gevulde boe-
kenkasten maken van deze bieb een 
schoolbibliotheek waar De Regen-
boog trots op is en waar alle leerlin-
gen dankbaar gebruik van maken.
Een hele goede reden om een feest-
je te vieren en de schoolbibliotheek 
officieel te openen. De Nationa-
le Voorleesdagen waren daar een 
prachtig moment voor. Om het feest 
compleet te maken werden Vivian 
den Hollander (auteur) en Juliette 
de Wit (illustrator) uitgenodigd om 
de openingshandeling te verrichten. 
Donderdag 20 januari 2011 was het 
dan zover.

Waar is de K
Elke groep had een letter versierd 

en één voor één kwam een leer-
ling uit de groep naar voren om de 
letter te presenteren. De tekst die 
werd gevormd was: de schoolbiblio-
thee.. De laatste letter, de k, ontbrak 
maar die werd door Vivian den Hol-
lander en Juliette de Wit naar voren 
gebracht. Daarmee was het naam-
bord compleet en de bibliotheek of-
ficieel geopend. Donderdagmiddag 
kregen de groepen 3, 4, 5 en 6 een 
voorstelling van Vivian den Hollan-
der en Juliette de Wit over Spekkie 
en Sproet. Een serie waar zij samen 
aan werken. Vivian vertelde, Juliette 
tekende en samen zongen ze.
Vrijdagochtend kregen de kleuter-
groepen een voorstelling van Vivi-
an den Hollander. Wie rijmt er mee?, 
over de kleuterklas van Jimmy en 

Lisa. Voor de groepen 7 en 8 stond 
een workshop striptekenen op het 
programma. Naar aanleiding van 
haar boek Nerd Alert! gaf Juliette de 
Wit de leerlingen tips en adviezen 
om een strip te tekenen bij een ver-
haal dat zij zelf hadden geschreven.
Na elke voorstelling konden de leer-
lingen hun eigen boeken laten sig-
neren en daar werd ook dankbaar 
gebruik van gemaakt. Het waren 
zeer geslaagde voorstellingen. De 
kinderen en leerkrachten hebben 
enorm genoten en het was dan ook 
de bekroning op een periode van 
hard werken. Een evenement om 
nog lang met veel plezier aan terug 
te denken en een schoolbibliotheek 
waar alle leerlingen met veel plezier 
naar toe gaan.

Financiële sportondersteuning door Jeugdsportfonds Noord-Holland

Speciale regeling voor 
kinderen met een beperking
Uithoorn - Het Jeugdsportfonds 
Noord-Holland wil kinderen met 
een beperking uit financieel min-
der draagkrachtige gezinnen een 
sportkans bieden. Er kan een be-
drag van maximaal 500,- worden 
aangevraagd. Intermediairs kunnen 
nog dit jaar kinderen aanmelden. 
Het Jeugdsportfonds stelt zich ten 
doel om kinderen, in de leeftijd van 
6 t/m 18 jaar, van financieel minder 
draagkrachtige ouders een kans te 
bieden om te gaan sporten in ver-
enigingsverband. 
Kinderen uit deze doelgroep la-
ten een duidelijke achterstand in 
sportdeelname zien. In meerde-
re gevallen als gevolg van een te-
kort in het besteedbaar inkomen 
van de ouders. Voor kinderen met 
een beperking geldt dit in extra ma-
te, aangezien ouders van deze kin-
deren vaak al hoge kosten hebben 
aan zorg voor hun kind. Binnen het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland is 
er speciale aandacht voor deze kin-
deren. Sport is een uitermate ge-
schikt middel om je positief te ont-

wikkelen. Voor een kind met een be-
perking kan bij het Jeugdsportfonds 
Noord-Holland een maximaal be-
drag van 500,- per jaar worden aan-
gevraagd. Met dit bedrag kan de 
contributie worden voldaan, eventu-
eel benodigde sportkleding worden 
aangeschaft en een bijdrage wor-
den geleverd in de vervoerskosten.

Beperking
Kent u een kind (met een beper-
king) die wel wil sporten maar om 
financiële redenen geen lid kan 
worden van een sportvereniging? 
Zoek dan een intermediair die het 
kind in een paar stappen wil aan-
melden bij het Jeugdsportfonds 
voor die extra sportvergoeding. In-
termediairs zijn personen die pro-
fessioneel betrokken zijn bij de op-
voeding, begeleiding of scholing 
van het kind. Voorbeelden van in-
termediairs zijn: docenten, school-
artsen, maatschappelijk werkers, 
Jeugdzorg begeleiders en mede-
werkers vanuit de jeugdgezond-
heidszorg. Op deze manier helpt u 

alle kinderen in Noord-Holland een 
sportkans te bieden!

Aanmelden
Door nu extra aandacht aan het 
Jeugdsportfonds te besteden hoopt 
de afdeling aangepast sporten van 
Sportservice Noord-Holland dat al-
le kinderen met een beperking die 
willen sporten dat ook kunnen gaan 
doen in 2011. Het aanmelden van 
kinderen met een beperking bij het 
Jeugdsportfonds Noord-Holland 
kan via de website www.jeugdsport-
fondsnoordholland.nl. 

Er zijn ook nieuwe flyers beschik-
baar die verspreid kunnen worden. 
Deze kunt u aanvragen via Wikke 
van Stam, regiomedewerker aange-
past sporten bij Sportservice Noord-
Holland, via e-mail wvanstam@
sportservicenoordholland.nl) of te-
lefoon (023–557 69 55). 

Het Jeugdsportfonds Noord-Hol-
land wordt mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Noord-Holland.

Verkeershinder door wegaf-
sluitingen rond Zijdelwaard
Uithoorn - Vanaf maandag 31 janu-
ari t/m vrijdag 25 februari 2011 zal 
het gedeelte van de Wiegerbruin-
laan ter hoogte van de bibliotheek 
(Alfons Ariënslaan) richting de krui-
sing met de Zijdelweg voor het ge-
motoriseerde verkeer worden afge-
sloten. Dat wordt omgeleid via de 
Achterberglaan en de Arthur van 
Schendellaan. Fietsers worden om-
geleid via de Hugo de Grootlaan en 
de Wiegerbruinlaan – waar zij wel 
kunnen rijden - tot aan de Zijdel-
weg. Verder wordt ook de kruising 
van In het Rond met de Zijdelweg 
en de Arthur van Schendellaan af-
gesloten voor het verkeer. Let op: 
fietsverkeer over de kruisingen blijft 
echter mogelijk! De afsluitingen zijn 
nodig voor de uitvoering van de re-
constructie in de aansluiting op de 
Zijdelweg en de rioleringswerk-
zaamheden op de Wiegerbruinlaan. 
Er worden omleidingroutes voor het 
verkeer ingesteld. Die worden met 
verkeersborden aangegeven.
Zijdelwaard blijft echter bereikbaar 
voor hulpdiensten en andere (ge-
meentelijke) dienstverleners. De-
ze diensten zijn op de hoogte ge-
steld van de geplande werkzaam-
heden en maatregelen. Overigens is 
de planning onder voorbehoud: ex-
treme weersomstandigheden kun-
nen de uitvoering vertragen. Door 
de afsluiting van een stuk Wieger-
bruinlaan is het winkelcentrum Zij-
delwaard slechts bereikbaar via de 
omleidingsroute Achterberglaan, 
Arthur van Schendellaan en Heijer-
manslaan v.v.

Openbaar vervoer
De verkeersmaatregelen hebben 

ook gevolgen voor de routes van 
de bussen van Connexxion. In over-
leg met deze vervoersorganisa-
tie zijn de volgende afspraken ge-
maakt voor de periode van 31 ja-
nuari t/m 25 februari: De buslijnen 
146 en 170 gaan vanaf het busstati-
on via de Alfons Ariënslaan rechtsaf 
bij De Burgtkerk en vervolgen hun 
weg via de Potgieterlaan en de Gui-
do Gezellelaan, Achterberglaan e.v.. 
De haltenummers 15, 17 en 18 op 
de Wiegerbruinlaan en de Alfons 
Ariënslaan komen daardoor tijdelijk 
te vervallen.
De buslijnen 142 en 242 rijden in 
deze periode niet via ‘In het Rond’. 
Ter vervanging hiervan zet de ge-
meente een pendellijn in met een 
taxibus. Daarmee reizen de passa-
giers van de haltes 4, 5 en 6 naar 
halte 2. Van daaruit kunnen zij over-

stappen op bus 142 of bus 242 bij 
halte 1 langs de Zijdelweg. Op bij-
gaand kaartje staan deze voorlopi-
ge busroutes en haltes aangegeven.

De gemeente verwacht dat in het 
komend half jaar nog meer (ver-
keers)maatregelen nodig zullen zijn 
in deze omgeving. Direct omwo-
nenden worden met brieven op de 
hoogte gehouden. Geïnteresseer-
den kunnen actuele informatie vin-
den op de gemeentelijke website en 
die van de provincie www.nhbereik-
baar.nl/
Wie meer wil weten of (dringende) 
vragen heeft kan contact opnemen 
met de gemeentelijke projectleider, 
de heer Jack de Jong. Dit kan tele-
fonisch via (0297) 51 31 11 of per e-
mail via  gemeentepost@uithoorn.
nl.

Van Kwakelse Veiling tot 
logeerpartij in modelappartement
De Kwakel - Tijdens de laatste  
Kwakelse Veiling heeft de heer Plas-
meijer als echte Kwakelaar zijn be-
trokkenheid bij de plaatselijke ge-
meenschap c.q. de goede doe-
len die de Kwakelse Veiling onder-
steunt, getoond door het bieden op 
een kavel. De kavel was ingebracht 
door Bot Bouw Initiatief, projectont-
wikkelaar van DrechtStaete, in sa-
menwerking met Ohlenbusch – Ran 
& Van der Wurff Makelaars. Inhoud 
van de kavel was een geheel ver-
zorgde overnachting, inclusief di-
ner en ontbijt in de modelwoning 
van DrechtStaete gelegen aan de 
Drechtdijk .

Het afgelopen weekend was het dan 
zover. De heer en mevrouw Plasme-
ijer ontvingen van Erik Ran en Ma-
rieke van der Wurff van Ohlenbus-
ch–Ran & Van der Wurff Make-
laars namens Bot Bouw Initiatief de 
sleutel van het modelappartement, 
dat voor deze gelegenheid nog ex-
tra was aangekleed. Zaterdagavond 
werden zij door Bot Bouw Initia-
tief en Ohlenbusch–Ran & Van der 
Wurff Makelaars getrakteerd op een 
heerlijk diner in een goed restau-
rant en zondagochtend werd een 
heerlijk uitgebreid ontbijt bezorgd. 
Na afloop van de logeerpartij vertel-

den de heer en mevrouw Plasmeijer 
dat zij het erg naar hun zin hebben 
gehad, heerlijk hadden geslapen en 
dat zij ook veel belangstellend be-
zoek in het mooie modelapparte-
ment hadden ontvangen. Ook hun 
kleinkinderen vonden het erg span-
nend om oma en opa in een andere 
woonomgeving te zien. In gesprek 
met de heer en mevrouw Plasme-
ijer kwam naar voren dat zij inder-
daad al van kinds af aan in De Kwa-
kel hebben gewoond, de Kwakelse 
gemeenschap een warm hart toe-
dragen en zich hier ook actief voor 

inzetten. Mevrouw Plasmeijer heeft 
een periode buiten De Kwakel ge-
woond maar had na terugkomst 
meteen het gevoel dat zij weer thuis 
gekomen was. Een logeerpartijtje in 
eigen dorp in het mooie modelap-
partement was voor hen dan ook 
zeker geen vreemd idee. De heer en 
mevrouw Plasmeijer kijken weer uit 
naar de volgende Kwakelse Veiling.   

Bent u serieus geïnteresseerd in 
aankoop van een appartement in 
DrechtStaete, dan kan Ohlenbusch 
–Ran & Van der Wurff Makelaars u 
daar alles over vertellen: 
info@makelaarsuithoorn.nl 

Wellicht dat zij u in dat geval als vol-
gende logee kunnen verwelkomen.

Groot
feest

in The Mix
Uithoorn - Hiernaast een foto van 
de Harder Than Heavy avond van 
zaterdag jl.

Op de foto een echte ‘headbanger” 
(Foto: Hanneke Red).

Deze bandavond was de eerste zo-
genaamde Harder Than Heavy-ban-
davond welke werd georganiseerd 
door een stageloper van The Mix in 
samenwerking met de ‘hangrock-
vrijwilligers.
De avond was kortweg hard en 
goed! Het lijkt erop dat de animo 
voor rockmuziek gestaag toeneemt 
onder de jeugd  in de regio Uit-
hoorn!
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Dartkampioenen strijden 
om de eer in De Quakel
De Kwakel – Darts in Dorpshuis De 
Quakel was afgelopen zaterdag het 
negende Open Kwakelse Dartskam-
pioenschap van De Kwakel.
Om 13.30 uur begonnen de dames 
en heren met het gooien van de pij-
len. Na het afwerken van de ver-
schillende voorrondes was er, voor 
het eerst in De Kwakel, een heren 
verliezersronde. Deze werd gewon-
nen door Corné de Jong, die daarna 
eerst de beker kreeg overhandigd 
omdat hij snel naar huis moest om 
de koeien te melken. Daarna begon 
om 17.15 uur de finale voor de da-
mes. Die ging tussen Margreet Nu-
et en de Kwakelse Ilona Bak. De-
ze finale werd verloren door Mar-
greet, waardoor voor de derde keer 
op rij de winst was voor Ilona Bak. 
Die hiermee na twee keer als Ilona 
van Emden nu als Ilona Bak op de 

beker komt te staan. Hierna volg-
de de herenfinale tussen Danny 
Zorn, de kampioen van 2007, der-
de in 2009 en tweede in 2010 en de 
nog jonge Kwakelaar Kilian Broere. 
Danny die in de voorrondes nog zo 
goed had gespeeld kreeg in de fina-
le geen schijn van kans, waardoor 
Kilian met een super vijf - nul over-
winning de grote Dartkampioen van 
2010 is geworden.

De hoogste uitgooi bij de heren was 
voor Rinus Jurka met 137 punten, 
bij de dames was het net als vorig 
jaar Ilona Bak, toen met 105 pun-
ten nu met 160 punten. Veel deel-
nemers kennen elkaar van verschil-
lende toernooien waardoor het, on-
der leiding van Gerard Bak en Pieter 
Langelaan weer een gezellige mid-
dag en wedstrijd is geworden.

Weinig uitschieters bij B.V.K.
De Kwakel - Na afloop van de 1e 
speelavond van de 3e cyclus van 
de parencompetitie bleken er wei-
nig uitschieters in de scores waar 
te nemen. De hoogste score van 
de avond was 61,23% en de laag-
ste 39,24%.  Het treurige was alleen, 
dat die laagste score werd geno-
teerd door schrijver dezes met gele-
genheidspartner Joop de Jong. Dat 
is wel eens beter gegaan met die 2. 
Volgende week beter dus.
Zij leverden die ‘prestatie’ in de A 
lijn, waar we helemaal aan de an-
dere kant van de scoretabel de ver-
trouwde namen Wim en Rita Rit-
zen tegenkomen, die dus 1e wer-
den met 57,29%. Daarmee sloegen 
zij wel een aardig gat met de ver-
meende concurrenten voor de top-
posities aan het eind van deze cy-
clus van 6 avonden.
Een sterk optreden was er ook van 
Eefke Backers en Marianne Kamp, 
die de 2e plaats opeisten met 
54,86%. Elly van Nieuwkoop had in 
de persoon van Jetty Weening een 
prima invalster voor manlief Jaap 
aangetrokken, want zij eindigden 
als 3e met 53,47%
In de B lijn was de hoogste eer weg-
gelegd voor Jose Moller en Yvonne 
Koestal, die met 60,12% een stevige 
basis legden voor een terugkeer in 

de A lijn. Zij werden op de voet ge-
volgd door Roel Knaap en Greet de 
Jong, die 59,82% achter hun naam 
zagen staan. Op een gedeelde 3e en 
4e plaats met 55,36% vinden we het 
paar Trudy Fernhout-Thecla Borg-
greven en (echt)paar Wim en Loes 
Schijf.
Loes en Frayo konden niet tegen 
al dit geweld op, maar zij scoorden 
toch nog bijna 40%. Zij kunnen dus 
volgende week alleen maar stijgen 
op de ranglijst en dat is een prettig 
vooruitzicht.
In de C lijn de topscore van de 
avond. De al gememoreerde 61,23% 
werd hier bijeengekaart door Addie 
de Zwart en Hetty Kesting. Riet en 
Wim Beijer lieten zien dat met hen 
ernstig rekening moet worden ge-
houden, want met 58,61% doe je 
goed mee.
Ria Broers en Tiny Mann slijpen na-
tuurlijk ook de messen om zo snel 
mogelijk terug te keren naar het ni-
vo waar zij normaliter aangetroffen 
worden. Hun 3e plaats met 57,19% 
is een goede aanzet daartoe.
Jeanette Das en Riet Koot sloten de 
rij, maar wel met een score van bijna 
41%, dus dat biedt zeker nog per-
spectief.
Volgende week de 2e speelavond, 
nieuwe ronde nieuwe kansen dus.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 20 januari 
was de vierde ronde van de tweede 
cyclus bij bridgeclub ABC.
Helaas heeft de wedstrijdleiding 
zich nog niet uitgesproken over het 
voor sommige paren toch knellen-
de dilemma van het uitlopen van de 
competitie en de aankomende va-
kanties. Waarschijnlijk wacht men 
tot het bestuur voltallig aanwezig is 
om de definitieve en zwaarwegende 
beslissing te nemen 
Er werd aan 15 tafels gebridged, he-
laas was er een stilstaande ronde in 
de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Addie de Zwart en Jeannet 
met 62,86%, het paar klaagde dat 
zij zo slecht gespeeld hadden, wat 
moet het dan wel niet worden als 
zij een keer goed spelen? Tweede 
waren het paar Siep Ligtenberg en 
Piet Prins met 60,48%, hierover valt 
niets te zeggen, behalve dat Siep er 
weer beeldschoon uitzag, wat waar-
schijnlijk de tegenspelers toch beïn-
vloed heeft.
Derde werd het echtpaar Lilly en 
Arnold van Dijk met 57,41%, klasse 
verloochent zich niet. 
In de B-lijn werd het echtpaar Co-
by en Joop Buskermolen eerst met 
62,92%, er is hier vorige week nog 
voor gewaarschuwd, het coming-up 
paar, wat natuurlijk ook hielp was 
het feit dat Coby haar verjaardag 
vierde en voor iedereen een lekkere 
versnapering bij de koffie had mee-
gebracht.
Dit is volgens schrijver van dit ver-
slag een poging tot omkoping wat 
de wedstrijdleiding zomaar aan zich 

voorbij liet gaan. Gelukkig is men 
bezig de wedstrijdleiding te verster-
ken want dit zijn zaken die niet zo-
maar kunnen, hier dient hard tegen 
opgetreden te worden.

Score
Tweede werd het paar Leny van 
Noort en Jan Visser met 58,50%, 
voorwaar een voortreffelijke presta-
tie gezien wat Jan de laatste weken 
heeft doorgemaakt.
Derde werd het paar Corry H Snel 
en Netty Walpot met 57,50%.
In de competitiestand begint in de 
A-lijn zich al een duidelijke afschei-
ding waar te nemen.
Siep Ligtenberg en Piet Prins met 
een gemiddelde score van 58,48 
% en het paar Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met 58,40% nemen 
duidelijk afstand.
Derde is het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 56,42%.
In de B-lijn begint de competitie-
stand al enige aftekening waar te 
nemen.
Eerste is nog steeds het paar Cor-
ry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 
59,08%, maar het echtpaar Coby 
en Joop Buskermolen met een ge-
middelde score van 58,24% komt 
er aan, terwijl ook het paar Corry H 
Snel en Netty Walpot nog niet kans-
loos is. 

Volgende week speelt bridgeclub 
ABC de vijfde ronde uit de tweede 
Cyclus.
Men moet maar denken nieuwe 
ronde nieuwe kansen, als het maar 
gezellig is.

Dure maar effectieve zaterdag 
voor de Legmeervogels B1
Uithoorn - Afgelopen zondag dien-
de de B1 van Legmeervogels er 
voor te zorgen dat de achterstand 
op de top vier niet onoverbrugbaar 
zou gaan worden. En in deze mis-
sie slaagde de B1 met vlag en wim-
pel. Soest is een ploeg die met veel 
mensen op de helft van de tegen-
stander speelt. Dit was de reden 
dat er moeilijk op eigen helft door 
Legmeervogels kon worden opge-
bouwd. Er ligt dan echter wel veel 
ruimte achter de tweede linie van 
Soest, en hiervan profiteerde LMV al 
in de 6e minuut door een prachtige, 
snelle uitval over vijf schijfen. Guido 
haalde uiteindelijk de trekker over 
na een prachtige pass van Yorick: 
0-1. Soest drong aan, maar kon al-
leen gevaarlijk worden uit spelher-
vattingen. Na de rust vond de leids-
man dat hij wat meer aandacht ver-
diende. Soest kreeg na een kwar-
tier een discutabele strafschop toe-
gekend, en deze werd onberispelijk 
binnengeschoten. Daarna werd bij-
na letterlijk elke overtreding bestraft 
met een gele kaart, wat gezien de 
aard van de wedstrijd totaal over-
bodig was. De in totaal negen uit-
gereikte kaarten (vijf voor LMV) be-
tekende dan ook dat LMV in deze 
wedstrijd evenveel kaarten ontving 

als in alle elf voorgaande duels. 

Toch liet Legmeervogels zich niet 
van de wijs brengen. In de 19e mi-
nuut van de tweede helft nam Lu 
een goede corner, en de meege-
komen Noud kopte deze mooi bin-
nen: 1-2. Soest ging nog aanvallen-
der spelen, maar hierdoor kregen 
de voorwaartsen van Legmeervo-
gels nog meer ruimte. Met militai-
re precisie werden de overige twee 
doelpunten gemaakt. De 1-3 volg-
de na wederom een prachtige pass 
van Yorick op Guido, die even fraai 
werd afgerond. Bij de 1-4 werd Yo-
rick schitterend vrijgezet door Killi-
an, en ook hij faalde niet alleen voor 
de Soest keeper. De wedstrijd was 
gespeeld, en de laatste minuten 
werden professioneel door de vo-
gels uitgespeeld. De gehele ploeg 
(zestien man in totaal) heeft laten 
zien dat zij dit seizoen mentaal ster-
ker zijn geworden. Het is jammer 
van de vele kaarten, maar de drie 
gewonnen punten bij de nummer 
twee van de competitie maakt ech-
ter veel goed. Volgende week einde-
lijk weer eens een thuiswedstrijd, en 
aantaande dinsdag een oefenwed-
strijd tegen een van de koplopers uit 
de derde divisie.

De messen geslepen bij 
viertallen BV De Legmeer
Uithoorn - Naarmate de viertallen-
competitie vordert nemen spanning 
en fanatisme toe bij de koplopers.
In de A-lijn zitten drie teams el-
kaar op de hielen. Lesmeister voert 
de lijn aan met 97 punten gevolgd 
door Schavemaker met 93 en Tim-
mer met 90 punten. De uitslag van 
de vijfde zitting was bijna navenant. 
Schavemaker scoorde een hoge 23, 
Lesmeister 22 en Timmer 20 punten, 
waardoor laatstgenoemde de groep 
Schavemaker voorlopig net met drie 
punten verschil zag passeren.
Het hoogste resultaat behaalde 
team van de Zeeuw, die met de top 
van 25 punten een enorme jump 
maakte, maar voor de eindzege 
waarschijnlijk toch net te laat heeft 
aangezet. 
In de B-lijn lijkt de race gelopen 
voor team De Jonge. Ze voeren met 
een totaal van 101 punten met een 
ruime 14 punten voorsprong de 
lijn aan. Met een theoretisch sco-
re verschil tussen 1 en 25 is na-
tuurlijk niets onmogelijk maar num-
mer twee ,team van de Roest met 87 
punten, moet dan wel erg top pres-
teren! Op nummer drie nam team 
van Liemt deze plaats met een to-
taal van 84 weer over van Bregge-
man/van Schaick door deze avond 
de beste te zijn met 20 punten, ter-

wijl de concurrentie op 13 punten 
bleef zitten en nu op 81 staat.

Tweede
Tweede werd deze keer Gloude-
mans met 19 punten, maar het gaat-
je van 13 punten met de drie tachti-
gers er boven lijkt toch wat te groot 
om nog wat te stijgen.
In de C-lijn blijft Gaarenstroom on-
verdroten doorgaan met scoren, de 
eerste plaats met 25 punten bracht 
ze op een totaal van 101. Nummer 
twee Tromp deed het ook uitste-
kend met een prachtige 23, maar 
raakte evengoed  2 punten achterop 
en staat nu op 87. Wevers deelde de 
derde plaats deze avond met Wage-
naar en de behaalde 15 punten re-
sulteerde in een subtotaal van 79 
met een ruime voorsprong op num-
mer vier Houtman die op 65 punten 
staat.
Opgewonden geworden van de zin-
derende spanning en emoties die 
bridgers ondergaan? Kom dat dan 
ook eens proeven bij Bridge Vereni-
ging De Legmeer!
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Inlichtingen bij het secreta-
riaat: Gerda Schavemaker tel: 0297 
567458 of per e-mail: niekschave-
maker@hetnet.nl

Kwakelse klaverjasmarathon
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan de Kerklaan 16, wordt za-
terdag 19 februari om 10.00 uur de 
derde Kwakelse Klaverjasmarathon 
gehouden. 
De zaal gaat open om 9.30 uur en 
er wordt tot 18.00 uur gekaart. De 

inschrijfkosten bedragen 10.00 euro 
(kop koffie, 2 broodjes en een kro-
ket inbegrepen).

De inschrijving sluit op dinsdag 15 
februari. Meer informatie in het 
dorpshuis, telefoon 0297-531528.

Hoge scores bij top drie BVU
Uithoorn - Op maandag 17 januari 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) alweer de laatste ronde in 
de 3e parencompetitie. De span-
ning aan top was te snijden, maar 
ook onderin werd nog even de ui-
terste best gedaan om maar net niet 
te degraderen.
Uitslagen
A-lijn: 
1. Anke Reems &
     Tineke van der Sluijs 61,46%
2. Stenny &
     Herman Limburg 60,42%
3. Gertrude Doodkorte &
     Trudy van den Assem 55,00%
4. An & Bert Pronk 54,51%
5. Thea Stahl & 
     Thea Kruyk 53,33%
In de eindstand zijn An & Bert Pronk 
1e geworden met een gemiddelde 
van 55,98%, gevolgd door Hans Wa-
genvoort & Nico van der Meer met 
55,24% en Anke Reems & Tineke 
van der Sluijs als 3e met 54,17%.
B-lijn: 
1. Hetty Houtman &
      Jos van Leeuwen 62,50%
2. Huib van Geffen &
      Lambert Koeter 57,99%
3. Greetje van den Bovenkamp &
     Ria Wezenberg 57,64%
4. Hennie Goedemoed &

     Sierk Goedemoed 55,90%
5. Ada Keur &
     Marion Wiebes 55,21%
Niet geheel onterecht zijn Ada & 
Marion als 1e geëindigd in de B-
lijn met gemiddeld 56,83%; samen 
met Loes Kroon & Theo Vermeij 
(55,02%), Marijke & Ger van Praag 
(54,88%) en Huib van Geffen & 
Lambert Koeter (53,88%) spelen zij 
de volgende competitie in de A-lijn.
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de gro-
te zaal bij de bar in sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Omdat er ge-
werkt wordt met BridgeMate is de 
uitslag bekend wanneer het laat-
ste spel is ingevoerd. Gedurende 
de maand september kunt u vrijblij-
vend een paar keer meespelen. Ko-
mend seizoen heeft BVU tevens een 
leuke actie om het extra aantrekke-
lijk te maken lid te worden: er wordt 
voor het 1e jaar contributie een lid-
maatschap afgegeven voor 2 jaar 
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 ha-
len = 1 betalen! 
Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met onze 
secretaris, Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Damclub K&G verliest, 
kampioen aangeslagen!
Regio - De veelvoudig kampioen 
van Kunst & Genoegen Adrie Voorn, 
voorlopig twee sterren op zijn trui, 
ging aangeslagen (verslagen) het 
weekend in. In Den Ilp, tegen de 
nummer twee van de hoofdklasse 
van de provincie Noord-Holland, liet 
Adrie vrijdagavond  jammerlijk een 
punt liggen. Op de 51e zet, net na 
de tijdnood, verspeelde hij een ze-
kere remise. Een punt tegen deze 
tegenstander met veel hogere ra-
ting had al een heel mooi resultaat  
geweest, maar zijn nul gaf ook de 
doorslag voor zijn team dat nipt met 
5-3 verloor.
Het eerste punt werd binnenge-
haald door Rene de Jong tegen 
een sterk afruilende tegenstander. 
Piet van der Poel kwam vervolgens 
in een gevaarlijke hekstelling te-
recht. Piet Gambiet offerde daarom 
een schijf om vervolgens zijn oppo-
nent in het nauw te brengen. De-
ze moest zijn schijf snel terug ge-

ven en nauwkeurig naar remise ma-
noeuvreren. Omdat Adrie toen ver-
loor kon Wim Keessen vol aan de 
bak, het werd een bijzonder mooie 
partij waarin Wim nog een winst-
kans leek te krijgen. Maar de Ilpe-
naar verdedigde nauwkeurig waar-
door hier pas laat remise overeen 
werd gekomen.

Omdat Diemen deze competitieron-
de wist te winnen, ging de rode lan-
taarn over naar de Kwakelaars. Op 
maandagavond de 7e februari mag 
de damclub uit Diemen dit kleinood 
meenemen uit ’t Fort De Kwakel als 
het verliest van het extra gemoti-
veerde K&G en Adrie Voorn in het 
bijzonder.
Voor de onderlinge- en bekercom-
petitie spelen de K&G-ers elke 
maandagavond vanaf 19.30 uur in 
’t Fort De Kwakel. Damliefhebbers 
mogen gerust eens aanschuiven, 
van harte welkom!

Martin Bax schiet KDO 
langs Geinburgia
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO 1 de thuiswedstrijd 
tegen Geinburgia op het program-
ma. 
Voor aanvang van de wedstrijd had 
Geinburgia drie punten meer be-
machtigd dan de Kwakelaars, maar 
daar hadden de Driemonders wel 
twee wedstrijden meer voor nodig.
Kortom, het was voor KDO de ul-
tieme testcase om te kijken waar 
de ploeg van trainer Ron Lang-
hout stond in de derde klasse C. 
KDO kon tegen Geinburgia niet be-
schikken over Bart-Jan van der Jagt 
(kuitblessure) en Sven Vlasman (ge-
schorst). Daarom deden de Kwake-
laars deze middag onder andere 
een beroep op centrumspits Mar-
tin Bax, die normaal gesproken op 
eigen verzoek in het tweede speelt.

KDO startte de wedstrijd fel tegen 
Geinburgia, wat resulteerde tot een 
aantal kleine kansjes.
Geinburgia, gesteund door de wind 
in de rug, pakte de draad op en 
werd langzaamaan sterker. 

Het grootste wapenfeit van de Drie-
monders waren de dode spelsitua-
ties, waarbij hun lange kopsterke 
spelers voor onrust in de Kwakel-
se achterhoede zorgde. Echter hield 
KDO stand en kon Geinburgia voor 
de rust niet op voorsprong komen.

Keihard werk
In de tweede helft startte KDO erg 
sterk en was het van de meet af aan 
de bovenliggende partij.

In de zestigste minuut kreeg KDO 
beloning voor het keiharde werken 
nadat Joeri Stange zijn directe te-
genstander omspeelde en uit een 
daaropvolgende hoge voorzet spits 
Martin Bax wist te bereiken.

Bax reageerde hier uiterst alert op 
en kopte de bal op prachtige wij-
ze diagonaal in de rechterhoek, 
1-0. De ontlading was bij alle Kwa-
kelaars was groot, maar KDO reali-
seerde zich terdege dat de wedstrijd 
nog lang niet gespeeld was. 

Geinburgia probeerde door mid-
del van een aantal wissels het wed-
strijdbeeld te laten kantelen. 

Dompers
In de zeventigste minuut kwam de 
rechtsbuiten van Geinburgia door 
en wist tot een voorzet te komen. Uit 
de kluts kwam de bal terecht bij een 
ingevallen middenvelder van Gein-
burgia. Deze speler wist de bal van 
ruim twintig meter op fraaie wijze 
binnen te schieten, 1-1.

Na deze gelijkmaker kreeg KDO 
een volgende domper te verwerken, 
toen Jelle de Jong zijn tweede du-
bieuze gele kaart ontving. De Jong 

trok licht aan het shirtje van zijn te-
genstander en kon de gang naar de 
kleedkamer maken.

Gelijkspel
KDO moest dus met tien man pro-
beren het gelijkspel vast te houden 
en dit verlangde van elke speler nog 
meer inzet en kracht. Dat de Kwa-
kelaars over mentaliteit beschikten 
werd in de loop van de tweede helft 
alleen maar duidelijker. Alle spelers 
van KDO gingen tot het gaatje en 
Geinburgia kon niet in de buurt ko-
men van het doel van de goedkee-
pende Peter Onderwater.

Visitekaartje
In de 89e minuut gebeurde iets 
waar niemand in De Kwakel nog 
rekening meegehouden had, want 
het waren opnieuw Joeri Stange en 
Martin Bax die zich positief wisten 
te onderscheiden.
De balvaardige Stange, die een pri-
ma wedstrijd speelde, was zijn man-
netje weer eens de baas en wist op-
nieuw Martin Bax te bereiken. Bax, 
die duidelijk zijn visitekaartje af gaf, 
ontving de bal over de grond en 
schoot als een echte spits de 2-1 te-
gen de touwen. 

Het sportpark aan de Vuurlijn ont-
plofte, want hierop heeft De Kwakel 
zolang gehoopt en eindelijk werd de 
winnaarmentaliteit beloond met een 
driepunter!

Complimenten aan alle spelers van 
het eerste elftal die zichzelf hiermee 
een enorme dienst hebben bewe-
zen, want dankzij deze overwinning 
zijn de Kwakelaars gestegen naar 
de tiende plaats op de ranglijst.

Echter is het wel zaak om met beide 
benen op de grond te blijven staan, 
want volgende week wacht een vol-
gende kraker voor KDO tegen de 
nummer veertien van de ranglijst, 
CTO’70.

In de thuiswedstrijd eerder dit sei-
zoen verloren de Kwakelaars op 
zeer ongelukkige wijze met 1-2. 
KDO is dus gewaarschuwd en zal 
de punten niet cadeau krijgen in 
Duivendrecht. De wedstrijd begint 
om 14:00 uur en uw steun wordt 
enorm op prijs gesteld!

KDO 2 
KDO 2 heeft afgelopen zondag met 
3-5 verloren van Zaanlandia. In de 
rust stond het tweede met 1-4 ach-
ter, maar kon zich in de tweede helft 
nog wel terug te knokken tot 3-4. 

Echter was het laatste woord aan 
Zaanlandia, die zodoende met 3-5 
zegevierde. Voor KDO scoorde Pa-
trick van der Nesse (2x) en Elton 
Shehu. Aanstaande zondag speelt 
KDO 2 om 11:30 uur thuis tegen 
SVA 2.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Ach hoe erg, de schrijf-
ster van de bridgeverslagen van Har-
tenvrouw heeft vorige week een zelf 
verzonnen combipaar gecreëerd: 
Greet Overwater/Gerda Bosboom! 
Moest natuurlijk Greet Overwater/
Guus Pielage zijn. Mea culpa dames, 
mogelijk is het materiaalmoeheid 
(het brein of zo) van de schrijfster. 
Hopelijk wordt het haar vergeven. 
Dan nu het correcte verslag van de 
derde zitting van de competitie. Niet 
‘gehinderd’ door kleinkinderen (op-
pas), tennis, golf en noem maar op 
waren er in totaal 32 paren aan-
wezig. Wederom een vrolijke druk-
te, houden zo. In de A-lijn met vijf-
tien paren plaatsten Trudy Fern-
hout/Rita Vromen zich als eerste met 
64.24%. Tini Geling/Paula Kniep wer-
den tweede met 59.58%. Greet Over-
water en Guus Pielage noteren zij als 
derde met 57.99%. De A-competi-
tie ziet er nu als volgt uit: Eerste zijn 
de dames Trudy Fernhout/Rita Vro-
men met 59.50% gemiddeld. Greet 
Overwater en Guus Pielage, vori-

ge week eerste, moeten nu genoe-
gen nemen met de tweede plaats 
met 56.45% gemiddeld. Tini Geling/
Paula Kniep staan als derde geno-
teerd met 54.39%. Er kan nog van al-
les gebeuren, ‘wonderen’ en zo, dat 
is weer eens gebleken.  In de B-lijn 
met zeventien paren, werden Elly van 
Nieuwkoop/Jessie Piekaar eerste 
met 67.56%, Ria Bulters/Gerda Eg-
bers scoorden een riante 62.80% en 
plaatsten zich daarmee als nummer 
twee. Rijna Slijkoord en Renske Vis-
ser eindigden als derde met 60.12%. 
Dan de competitie B: Elly van Nieuw-
koop en Jessie Piekaar staan aan 
kop met gemiddeld 62.72%. Reina 
Slijkoord en Renske Visser verschui-
ven van nummer drie naar nummer 
twee met gemiddeld 60.14%. Het 
paar Thecla Maarschalk/Rees van 
der Post staat nu derde met gemid-
deld 58.09%, kom dames, het ging zo 
goed, niet verzwakken nu hoor!. Ook 
spelen bij Hartenvrouw? Inlichtin-
gen bij de secretaris Mieneke Jong-
sma, telefoonnummer 0297-565756.



Regio - Lotte Lubbers heeft tijdens 
de Nationale C-spelen haar goede 
vorm weten vast te houden. Tijdens 
de Nederlandse kampioenschappen 
voor 14-15 jarigen kwam de Uit-
hoornse in actie bij het verspringen 
de 60 meter sprint.
Lotte stond in Apeldoorn vooraf aan 
de wedstrijd als 16e geplaatst bij het 
verspringen met een persoonlijk re-
cord van 4.31 meter. In haar eerste 
poging kwam Lotte iets te ver van de 
afzetbalk, maar kwam tot een goede 
poging, 4.21 meter. In haar tweede 
poging kwam Lotte tot een afstand 
van 4.16 meter. Met deze afstand 
was ze niet tevreden en besloot voor 
de laatste poging haar aanloop aan 
te passen om zo optimaal uit te kun-
nen komen op de balk. In de laat-
ste poging kwam Lotte goed uit en 
sprong naar een nieuw persoonlijk 
record van 4.34 meter. De atlete die 
net als haar trainingsgenoten on-
dersteund wordt door DUO-sports 
en Schiedon eindigde uiteindelijk 
op een 11e plaats. 
Vorige week kwam Lotte in Zoeter-
meer tot een nieuw persoonlijk re-
cord van 8.75 sec op de 60 meter. 
In Apeldoorn was de AKU atlete ge-

brand op een tijd rond haar per-
soonlijk record. Lotte startte in de 
derde serie vanuit baan vijf. Na een 
moeizame start, kwam Lotte het 
laatste deel van haar race goed naar 
voren en eindigde in goede tijd van 
8.77 sec. Een tijd die maar 0.02 sec 
boven haar record ligt.
Die atlete die sinds dit seizoen haar 
krachttrainingen doet bij Plexus, kan 
terug kijken op een succesvolle dag. 
Lotte zal nu de focus gaan leggen 
op het outdoorseizoen.
Jip Mukanay stond zaterdag 15 ja-
nuari in Zoetermeer aan de start 
voor haar eerste hinkstap wedstrijd 
van het indoorseizoen. Jip, die ook 
dit jaar weer is uitgenodigd voor de 
regionale selectietrainingen richt 
zich de komende 2 weken op het 
hinkstapspringen als voorbereiding 
op het NK voor junioren.
In Zoetermeer kwam de Uithoornse 
tot een goede seizoensopening van 
10.51 meter.
Dit is maar 20 centimeter onder 
haar persoonlijk record. Jip kan te-
vreden terug kijken op haar eerste 
wedstrijd waar ze een goede basis 
heeft gelegd richting de Nederland-
se kampioenschappen.
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AKU atlete in vorm 
tijdens Nationale C-spelen

Tien Engelse Mijl van Uithoorn
Regio - 19 januari 2011, Uithoorn. 
Op zondag 30 januari 2011 orga-
niseert de Atletiek Klub Uithoorn 
(AKU) de 27e editie van de 10 En-
gelse Mijl van Uithoorn, ofwel de 
Vakantiemakelaarloop. Aan het eve-
nement nemen jaarlijks circa 1.500 
nationale en internationale wed-
strijdlopers en recreanten deel. De 
Vakantiemakelaarloop is hiermee 
een van de grootste hardloopwed-
strijden in de regio.     
Voor de 27e editie worden weder-
om bekende namen in de nationa-
le en internationale loopsport aan 
de start verwacht. Zij strijden op het 
snelle parcours langs de Amstel om 
de beste tijd. Ook zullen zij een aan-
val doen op het parcoursrecord van 
48,13 minuten. Dit record staat nu 
nog op naam van de Zimbabwese 

Juwawo Wirimai. Recreanten kun-
nen deelnemen aan de 10 Engelse 
Mijl, 10 km of 5 km. Kinderen tot en 
met 11 jaar kunnen, eventueel sa-
men met hun ouders, hun krach-
ten meten in de speciale gezinsloop 
over een lengte van 1 km. 
Onder de deelnemers van de vakan-
tiemakelaarloop wordt een midweek 
in het Resort Arcen te Limburg ver-
loot.

De loop wordt gehouden op zon-
dag 30 januari 2011. De starttijden 
zijn: 11:00 uur start 10 Engelse Mijl, 
11:15 uur start 5 km, 1:20 uur start 
1 km gezinsloop. En 11:30 uur start 
10 km.
De eerste binnenkomer wordt ver-
wacht rond 10 E.M.: circa 11:45 uur, 
bij de Scheg in Uithoorn.

Tweede Open ALS rummikub 
toernooi bij KDO
Regio - Vorig jaar is voor het eerst 
het grote ALS rummikub toernooi in 
De Kwakel georganiseerd. De op-
komst was groots, vele honderden 
mensen deden zelf mee of kwa-
men kijken. Het enthousiasme was 
overweldigend en de opbrengst van  
4228,80 was onverwachts super. 
Met als gevolg dat het organiserend 
comité dit jaar op herhaling gaat.

Het afgelopen jaar is de spierziekte 
ALS  meerdere malen onder de aan-
dacht geweest op tv. Spieren wor-
den stuk voor stuk uitgeschakeld 
met een dodelijke afloop als gevolg. 
Helaas zijn er nog onvoldoende fi-
nanciële middelen om onderzoek 
mogelijk te maken. Een vriend van 
de  organisatoren van het rummi-
kubtoernooi wordt al twee jaar ge-
confronteerd met deze ziekte. Daar-
om willen zij op deze manier een bij-
drage leveren aan zijn gevecht.
Evenals vorig jaar beloofd het weer 

een gezellig avond rummikub  te 
worden met tussen door een lote-
rij waarbij mooie prijzen dankzij de 
vele lokale sponsors te winnen zijn. 
De organisatoren hopen  het bedrag 
van vorig jaar te kunnen evenaren.
Deze rummikub avond zal plaats 
vinden op vrijdag 28 Januari 2011 
om 19:30 bij sv KDO aan de Vuur-
lijn in De Kwakel. Het inschrijfgeld 
bedraagt10 euro en komt in zijn ge-
heel te goede aan de ALS stichting. 
Uiteraard staat er een bakje koffie 
met wat lekkers voor de deelnemers 
klaar.

Mensen die niet in de gelegen-
heid zijn naar het open ALS rummi-
kub toernooi te komen maar de ac-
tie wel willen ondersteunen  kun-
nen hun donatie overmaken via op 
www.alsvrienden.nl  en komen ver-
volgens via de button nieuwe acties 
uit bij Het-open-ALS-rummikub-
toernooi-2011.

Amstelhoek - Zowel volgende 
week vrijdag 4 februari als vrijdag 
4 maart organiseert de Buurtver-
eniging Amstelhoek haar jaarlijk-
se viertallentoernooi.

Het opgeven geschiedt per vier 
kaarters, maar het spelen gaat in-
dividueel. Kunt u geen team vul-
len, dan is het mogelijk dat de or-
ganisatie zorgt voor de comple-
tering van het team. Naast de 
teamprijs speelt iedere deelne-
mer in de hoop ook individueel in 
de prijzen te vallen. Voor de bes-
te kaarters zijn er mooie prijzen 
te winnen. Er worden drie ron-

des gespeeld, met in de pau-
ze verkoop van loten voor de lo-
terij.  Deelnamekosten bedragen 
per team 10,-. 

Om de organisatie soepel te kun-
nen laten verlopen en omdat de 
zaal op ’n bepaald moment echt 
VOL zit, dient u zich VÓÓRAF aan 
te melden bij mevrouw Felix (tel: 
0297- 568802).
Dit geldt natuurlijk ook indien u 
zich als éénling aanmeldt.

Wie weet tot ziens in verenigings-
gebouw ‘Ons Streven’ Engellaan 
3a Amstelhoek.

Opgeven voor viertal-
toernooien klaverjassen

Legmeervogels D3 begint 
de competitie goed!
Uithoorn - De eerste wedstrijd in 
de nieuwe competitie met maar net 
aan genoeg spelers. Zelfs Kevin de 
keeper werd speler vandaag. De 
eerste helft gecoacht door Richard 
en de tweede door Martin (be-
dankt), ging de D3 goed van start. 
Met soms goeie combinaties was 
LMV sterker dan Blauw Wit, en dat 
leverde genoeg kansen op. Uit een 
corner van Lars H, schoot Sam op 
doel en in de rebound maakte Isayas 
1-0. Het werd 2-0 door een rush van 
Sam van ongeveer de middenlijn 
recht door het midden. De verdedi-
ging moest af en toe alle hens aan 
dek spelen, maar goed verdedigen 
door Ramon en Damy door voor de 
man te komen op het juiste moment 
voorkwam kansen van Blauw Wit. 
Het werd 3-0 door weer Isayas en 
de 4-0 was een mooi voorbeeld van 
goed overspelen. Vanaf het midden-

veld naar Zakaria die goed breed 
legde naar Sam, die goed inschoot. 
Dat is voetballen! De tweede helft 
was een stuk minder goed, romme-
lig waardoor Blauw Wit meer grip 
op de wedstrijd kreeg. Na 10 minu-
ten een mooie pass van Lars V op 
Haytam, net naast. Jammer. Lars V 
kreeg nog een goede kans maar de 
keeper van Blauw Wit redde goed. 
LMV had vaak de ruimte op doel te 
schieten, maar bleef zoeken naar 
medespelers.
Een afstandsschot had misschien 
meer goals opgeleverd, maar het 
feit dat er gezocht wordt naar vrij-
staande medespelers is ook een 
goeie eigenschap. Het tempo ging 
omlaag waardoor Blauw Wit zelfs 
nog mocht tegen scoren 1-4. De 
eerste winst is binnen jongens, ko-
mende week weer hetzelfde als de 
eerste helft!

Legmeervogels F14 en de 
voorjaars-competitie
Uithoorn - Na een weekje van fees-
ten, vanwege het kampioenschap, 
begon afgelopen zaterdag de nieu-
we competitie alweer. Deze zater-
dag stond de wedstrijd tegen de 
nummer 2 (KDO F4) van de vorige 
competitie op het programma. Jay-
den Zschuschen en Daniel van Vliet 
konden er niet bij zijn. Als invaller 
wilde Teun Gieling uit de F13 heel 
erg graag met ons meedoen. Teun 
won eerst met de F13 met 8-1 van 
Roda 23, F7 en dat was een wed-
strijd in de 5e klasse. Na de wed-
strijdbespreking trok Samuel Abel 
zijn keeperhandschoenen weer aan. 
Teun Gieling en Sven Kas stonden 
in de verdediging. Ayoub Elkaddou-
ri en Rody Hoogduijn waren op het 
middenveld te vinden. Rohan Sas-
sen en Bart Duikersloot stonden 
weer ouderwets in de spits. Robin 
Wakkers (met griep) en Rens Jan-
maat waren de eerste wisselspelers. 
Vanaf het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Kees van der Greft 
ging Legmeervogels F14 er vol te-
genaan. 

Kampioen
De F14 wilde KDO F4 laten zien, 
waarom ze kampioen waren ge-
worden en daardoor kwam KDO er 
maar weinig aan te pas. Toch duur-
de het eventjes voor er gejuicht kon 

worden. Gastspeler Teun scoorde, 
na een mooie combinatie de 1-0. 
Ayoub en Rody hielden op het mid-
denveld weer bijna alles tegen. Ook 
werd er achterin door de ingevallen 
Robin en Sven geen kans weggege-
ven. Na een minuut of 15 was het 
de beurt aan Bart (die al een tijd-
je niet gescoord had) en hij zorg-
de voor de 2-0. Bart was hiermee zo 
blij dat ie 30 meter in bijna 3 secon-
den wegliep. Topscorer Rohan dacht 
ook nog te scoren, maar zijn vizier 
stond vandaag niet op scherp. Met 
2-0 werd er limonade gedronken. 
Rens ging op doel en Samuel ging 
voetballen. KDO kwam de 2e helft 
iets vaker voor het doel van de F14. 
Toch was het Teun die zijn 2e van de 
wedstrijd binnen schoot en de 3-0 
op het scorebord toverde.
Ook KDO was heel dicht bij een 
treffer, maar de spits schoot via de 
rechterpaal, tegen de linkerpaal 
en hierna rolde de bal heel lang-
zaam het veld weer in. Nu was het 
de beurt aan Ayoub, die na een solo 
van Samuel, hoog in het doel de 4-0 
binnen schoot.

Deze 4-0 was de einduitslag en een 
mooie start van de nieuwe compe-
titie. Volgende week wacht RKA-
VIC F4 en mogen we weer vol aan 
de bak.

Sportieve avond Quakeltoernooi
Uithoorn - De vierde herenavond 
van het Quakeltoernooi kende niet 
alleen een zeer sportief verloop, ook 
de strijd om de eerste plek bleef 
spannend tot de laatste wedstrijd. 
Deelnemende teams waren zater-
dagavond in De Kwakel; Barhoorn, 
de Beunhazen, KDO 3, Prohand, 
Stift en van Vliet. 
In de eerste wedstrijd werd met-
een de toon gezet in een fel, maar 
fair duel tussen Barhoorn en Pro-
hand. Lang ging het gelijk op, maar 
was het Prohand die uiteindelijk met 
2-1 won. Het Aalsmeerse Stift ver-
loor zijn eerste wedstrijd nipt met 
1-0 van de Beunhazen, waarin di-
verse KDO spelers hun opwachting 
maakten. Lang spannend bleef het 
ook in de wedstrijd van KDO 3 tegen 
van Vliet, waar Dennis Onderwater 
matchwinnaar werd door vlak voor 
tijd de winnende goal voor KDO 3 
te scoren. 

Helaas
De eerste wedstrijden hadden aan-
getoond dat het wel eens een hele 
spannende avond kon worden met 
meerdere kanshebbers op de eerste 
plaats. Het team van Vliet had hier 
helaas geen zicht op, al verloren ze 
hun wedstrijden elke keer nipt met 
1-0. In hun laatste wedstrijd  wisten 
ze te scoren, maar zagen ze Stift er 
vlak voor tijd met de winst vandoor 
gaan. 
Voor Stift was dit tevens de enige 
wedstrijd die zij in winst wisten om 
te zetten, ondanks dat zij meerde-
re malen de leiding in een wedstrijd 
hadden genomen. Ook KDO 3 had 
dit ervaren, maar wist na de verras-

sende opening van Stift de uitslag 
om te buigen naar 4-1. De wedstrijd 
van KDO 3 tegen Barhoorn was voor 
beide teams van groot belang om 
zicht te houden op de eerste plaats. 
Bij een 2-1 stand voor Barhoorn 
leek het nog spannend te gaan wor-
den, maar wist KDO 3 geen vuist 
meer te maken tegen het ontketen-
de Barhoorn, dat met 5-1 won.

Verlies
Barhoorn hield, ondanks een verlies 
tegen Prohand en een gelijkspel te-
gen de Beunhazen, zicht op de fel-
begeerde finaleplaats, maar was 
daarvoor afhankelijk van het resul-
taat van de allerlaatste wedstrijd. 
Daarin speelden de Beunhazen te-
gen Prohand, dat aan één punt ge-
noeg had om eerste te worden. Bij 
winst van de Beunhazen zouden 
vier teams met tien punten eindi-
gen en zou het doelsaldo de door-
slaggevende factor worden. Beun-
hazen komt op een 1-0 voorsprong 
door een goal van Timo Kas en lijkt 
met deze stand de wedstrijd uit te 
spelen.
Twee minuten voor tijd komt Pro-
hand echter gelijk via Michael Me-
ijer en met nog tien seconden op de 
klok weet Prohand zelfs nog de 2-1 
te scoren en zich met dertien pun-
ten te plaatsen voor de finale. Uit-
slag van de vierde herenavond; 1. 
Prohand 2. Barhoorn 3. KDO 3 4. de 
Beunhazen 5. Stift 6. van Vliet. 

Zaterdag 29 januari is de twee-
de damesavond in de KDO sport-
hal in De Kwakel. Het toernooi be-
gint 18.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Moeizame overwinning 
Legmeervogels op Alliance’22
Uithoorn - Alliance ’22 begon de 
wedstrijd in compleet omdat de elf-
de man nog op het Sportpark ‘de 
Randhoorn’ aan moest komen. Leg-
meervogels opende sterk en zet-
te Alliance vast op eigen helft. Aan-
val na aanval volgde op het doel van 
Alliance, zonder resultaat. Na tien 
minuten spelen was Alliance com-
pleet. De Legmeervogels wisten 
geen gebruik te maken van de si-
tuatie. Pas na een kwartier  was het 
eerste “schot” van Alliance op het 
doel van de Legmeervogels. De tal-
rijke aanvallen van de Legmeervo-
gels, de een nog mooier dan de an-
dere, eindigde in schoonheid, naast 
het doel, hoog over of in handen van 
de doelman. Omdat het doelpunten 
maken niet wilde lukken sloop de 
irritatie, in vorm van praten, weer 
in de ploeg van Legmeervogels. Er 
was een fase waarin er meer ge-
praat dan gevoetbald werd. Allian-
ce probeerde hier doormiddel van 
de counter gebruik van te maken, 
met name de snelle nummer 10. 
In de 45ste minuut dacht iedereen 
dat Legmeervogels met voorsprong 
ging rusten. Nick Driehuis kwam vrij 
voor een leeg doel, kreeg het voor 
elkaar om op twee meter voor het 
doel de bal op de onderkant paal te 
krijgen. Met de bekende brilstand 
ging men alsnog rusten.

Spelbeeld
Tweede helft eenzelfde spelbeeld. 
Met het verschil dat Legmeervogels 
meer met voetbalde bezig was. Over 
het praten tegen elkaar, in de eerste 

helft, zal in de rust wel iets gezegd 
zijn. Een fanatiek aanvallend Leg-
meervogels en een verdedigend en 
op de counter spelend Alliance. Na 
de vele mogelijkheden om te sco-
ren wordt dan  in de 60ste minuut 
de ban gebroken. Een hoekschop 
van Legmeervogels wordt door 
Marcel Cobussen, met een hal-
ve volley, in de verre hoek gescho-
ten 1-0. Na dit doelpunt laat Allian-
ce het verdedigen en counteren va-
ren en gaat met drie spitsen spelen. 
Nu is er pas spraken van een ech-
te wedstrijd. Resultaat van dit aan-
dringen van Alliance is wel dat de 
Legmeervogels spitsen meer ruimte 
krijgen. Vooral de snelle Nick Drie-
huis en Peter Lakerveld zorgen voor 
veel gevaar voor het Alliance doel. 
Het duurt tot aan de 70ste minuut 
voordat de rustgevende 2-0 op het 
bord komt. Dit is het resultaat van 
een mooie lob van Peter Lakerveld 
over de uitgelopen Alliance kee-
per. In de 78ste minuut is het weer 
raak. De op snelheid liggende Pe-
ter Lakerveld krijgt een op maat ge-
geven pass. Hij maakt het vakkun-
dig met een onhoudbare schuiver 
af op  3-0. Dan komt er zowaar een 
alles of niets offensief van Alliance. 
Piet Persoon krijgt nu pas wat werk 
te doen en laat zien dat hij het nog 
goed kan. Met een paar mooie ac-
ties houd hij zijn doel schoon. In de 
89ste minuut wordt hij dan wel, na 
een goede aanval, gepasseerd 3-1. 
wat tevens de eindstand is. Op het 
oog een ruime overwinning maar 
toch moeizaam tot stand gekomen.

Blauw Wit D3 goeie start!
Uithoorn - De eerste wedstrijd in 
de nieuwe competitie met maar 
net aan genoeg spelers. Zelfs Kevin 
Maijenburg, de keeper werd spe-
ler vandaag. De eerste helft gecoa-
ched door Richard van der Park en 
de tweede door Martin Maijenburg 
(beiden bedankt), ging de D3 goed 
van start. Met soms goeie combi-
naties was LMV sterker dan Blauw 
Wit, en dat leverde genoeg kansen 
op. Uit een corner van Lars Hooge-
veen, schoot Sam Kroon op doel en 
in de rebound maakte Isayas 1-0. 
Het werd 2-0 door een rush van 
Sam Kroon van ongeveer de middel-
lijn recht door het midden. De ver-
dediging moest af en toe alle hens 
aan dek spelen, maar goed verdedi-
gen door Ramon Koch en Damy de 
Groot door voor de man te komen 
op het juiste moment voorkwam 
kansen van Blauw Wit. Het werd 3-0 
door weer Isayas en de 4-0 was een 

mooi voetbalvoorbeeld van goed 
overspelen. Vanaf het middenveld 
naar Zakaria die goed breed legde 
naar Sam Kroon, die goed inschoot. 
Dat is voetballen! De tweede helft 
was een stuk minder goed, romme-
lig waardoor Blauw Wit meer grip op 
de wedstrijd kreeg. Na 10 minuten 
een mooie pass van Lars Veenhof 
op Haytam, net naast. Jammer. Lars 
Veenhof  kreeg nog een goede kans 
maar de keeper van Blauw Wit red-
de goed. LMV had vaak de ruimte op 
doel te schieten, maar bleef zoeken 
naar medespelers. Een afstandschot 
had misschien meer goals opgele-
verd, maar het feit dat er gezocht 
wordt naar vrijstaande medespelers 
is ook een goeie eigenschap. Het 
tempo ging omlaag waardoor Blauw 
Wit zelfs nog mocht tegen scoren 
1-4. De eerste winst is binnen jon-
gens, komende week weer hetzelf-
de als de eerste helft!

Zondagvoetbal
Legmeervogels heeft groot 
overwicht, maar scoren niet
Uithoorn - De opstelling van Leg-
meervogels in het uit duel wijkt 
slechts op een plaats af ten op zich 
te van het duel tegen CTO’70 dat 
Legmeervogels nog met 0-11 wist te 
winnen. Op de rechtsachter plaats 
is Carlo Persijn, met vakantie, ver-
vangen door Rigi Graanoogst. Dat 
wil dus zeggen dat Patrick Brou-
wer op doel staat, de achterhoede 
bestaat dan uit de genoemde Ri-
gi Graanoogst, Franklin Meijerho-
ven, Roy v.d.Roest en Dennis Rijn-
beek. Op het middenveld vinden wij 
dan Rowan Hogenboom,Stefan van 
Grieken en  Bart v.d Tol. 
Voorin zien wij terug Mels Bos, Ste-
fan van Pierre en Robin Oussoren.
Legmeervogels vindt in Hillegom 
een tegenstander die vecht voor 
lijfsbehoud en dat is duidelijk te zien 
in hun veld opstelling. Het hele elf-
tal van Hillegom te terug te vinden 
in of net buiten het 16 metergebied. 
Het is dan ook aan Legmeervogels 
om het spel te maken. Immers Hil-
legom gaat voor minimaal een punt.
Legmeervogels heeft het er duide-
lijk moeilijk mee. Toch lukt het om 
regelmatig ver in het 16 meter ge-
bied te komen van de gastheren 
maar dan gaat Legmeervogels te 
lang door f de voorzet die komt is 
te onzuiver waardoor men er niets 
mee kan. Het gevaar van Legmeer-
vogels komt zeker in de eerste 45 
minuten van Mels Bos op rechts en 
Robin Oussoren op links maar aan 
de voorzet ontbreekt dan de zuiver-
heid. Wat verder opvallend is, is dat 
Legmeervogels in deze eerste 45 
minuten niet of nauwelijks de doel-
man van Hillegom op de proef stelt 
met schoten uit de tweede lijn. Als 
je toch ziet dat men er met indivi-
duele acties nauwelijks een gaat is 
te slaan in de verdediging van Hil-
legom dan bestaat er nog altijd de 
mogelijkheid om het met afstand-
schoten te proberen. Uit stilstaande 
situatie is het drie maal geprobeerd 
waarbij Robijn Mousseren nog het 
dichts bij een treffer was. Zijn vrije 
trap belandde op de lat boven de 
kansloze doelman van Hillegom.   
Verder heeft deze doelman een vrij 
rustige eerst 45 minuten gehad. 
Ook zijn collega in het doel van Leg-
meervogels heeft gedurende deze 
eerst 45 minuten weinig of helemaal 
niets te doen gehad. 

Ook in de 2e helft is Legmeervogels 
de bovenliggende partij met dat ver-
schil dat Hillegom niet de gehele 2e 
helft met 10 man rond de 16 meter 
blijft hangen en er zomaar een paar 
keer probeerde uit te komen. Hier-
door ontstaat er wat meer ruimte 
maar daar weet Legmeervogels dan 
weer bijna geen gebruik van te ma-
ken. Zo rond de 70ste minuut een 
heel fraaie aanval van Legmeervo-
gels. Rigi Graanoogst speelt Mels 
Bos aan, die omspeelt zijn directe 
tegenstander en ziet de Stefan van 
Pierre weglopen uit de rug van zijn 
tegenstander. Pierre gaat dan met 
de bal aan zijn voet op weg naar de 
doelman van Hillegom maar deze 
kan met een uiterste krachtsinspan-
ning de zo verdiende treffer van 
Legmeervogels voorkomen. Vlak 
voor het eindsignaal is ook Franklin 
Meijerhoven heel dicht bij een tref-
fer maar hij ziet zijn inzet door een 
speler van Hillegom  van de doellijn 
gehaald. Aan de andere kant moet 
ook zo nu en dan Patrick Brouwer 
aan de bak. Maar die paar keer dat 
Hillegom weet door te komen weet 
ook hij deze een treffer van de gast-
heren te voorkomen. Na ruim 90 mi-
nuten spelen maar de scheidsrech-
ter een aan het duel en staat de be-
gin stand nog steeds op het score-
bord 0-0.
Je kunt stellen dat Legmeervogels 
hier twee punten heeft laten lig-
gen. Aan de andere kant kan je ook 
stellen dat in het begin van dit sei-
zoen dit soort wedstrijden waarin 
Legmeervogels en groot overwicht 
heeft gehad verloren gingen. Nu 
weet er dan nog een punt aan over 
te houden. Dit kan natuurlijk ook de 
winst zijn.

Aanstaande zondag 
Na een 2-tal uitduels speelt Leg-
meervogels aanstaande zondag 
thuis tegen het Kudelstaartse RK-
DES. Het eerste duel eindige in een 
onverdiende nederlaag van de Vo-
gels. De Vogels zal er dan ook al-
les aan doen om nu als overwinnaar 
van het veld te stappen. En gelet op 
het vertoonde spel na de winterstop 
behoort dit zeker tot de mogelijkhe-
den; winst van Legmeervogels op 
RKDES. Het duel Legmeervogels – 
RKDES, op sportpark randhoorn be-
gint om 14.00 uur. 
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Argon zaterdag neemt de 
punten mee uit Hilversum
Mijdrecht - Een verdiende over-
winning voor Argon, tegen FC Hil-
versum werd met 2-4 gewonnen. 
Al na zeven minuten stond het 0-2 
maar daarna stokte de doelpunten-
machine bij Argon. De thuisploeg 
kwam vlak na rust op gelijke voet 
maar Argon bleef geconcentreerd 
en pakte alsnog de volle winst.

Het scorebord stond op twee minu-
ten toen Lesley Groenen een pass 
door het midden goed op pakte en 
alleen op doelman Looman afging, 
hij bleef koel en schoof de bal laag 
en zuiver in de hoek. 0-1. Precies 
vijf minuten later werd het zelfs 0-2 
toen Stefan Tichelaar, na aangeven 
van Wouter Winters beheerst scoor-
de. Het leek deze middag erg ge-
makkelijk te gaan, maar de thuis-
ploeg veranderde van speelwijze en 
toen stokte het bij de Argonauten. 
Eerste was er nog wel een poging 
van Groenen maar die werd door 
keeper Looman verijdeld.

Halverwege de eerste helft kwam 
de aansluitingstreffer voor FC Hil-
versum, de vrijstaande Sander 
Hendriks mocht kappen en draai-
en en de bal in de hoek schuiven. 
1-2. Daarna zagen we nog een po-
ging voor Groenen maar hij mikte te 
hoog. Een kwartier voor rust moest 
Wouter Winters zich laten vervangen 
door Albert Mens, de stand bleef tot 
het fluitsignaal onveranderd.

Beloond
Vlak na rust beloonde de scheids-
rechter de thuisploeg met een in-
directe vrije trap na terugspelen op 
doelman. De ingeschoten bal kwam 
vervolgens tegen de arm van een in 
de ‘muur’ staande verdediger waar-
na de bal op de elfmeter stip werd 
gedeponeerd.  Ozgür Besir wist 
wel raad met dit buitenkansje en 
bracht FC Hilversum op gelijke voet 
2-2. Argon bleef door deze tegen-
slag toch geloven in een overwin-
ning en kreeg mogelijkheden. Eerst 
was er vrije trap van Stefan Tiche-
laar die door Youri van Adrichem 
nipt voorlangs werd gekopt. Vervol-
gens greep de FC Hilversum doel-
man goed in na een schot van Ti-
chelaar en mikte Groenen even te 
hoog. Vervolgens kopte Remco von 
Lindheim in na een vrije trap, de ac-
tie die er daarna volgde van keeper 
Looman verdiende niet de schoon-
heidsprijs waarna de bal over de 
doellijn hobbelde. 2-3. Met nog een 
kwartier te gaan kreeg Argon de 
thuisploeg definitief op de knieën 
toen een opgerukte  Adil Kamil uit-
haalde en vervolgens de van rich-
ting veranderende bal tegen het net 
zag ploffen 2-4. FC Hilversum deed 
wel pogingen om alsnog een punt 
uit het duel te slepen, echter Argon-
doelman Bas van Moort werd niet 
echt op de proef gesteld.
Zaterdag a.s ontvangt Argon koplo-
per WV-HEDW uit Amsterdam.

Argon zondag verliest 
opnieuw onnodig
Mijdrecht - Tegen VVSB leek het 
er op dat een aantal Argon spe-
lers voelde dat ze een goede wed-
strijd nodig hadden om zo een ba-
sisplaats te behouden. 
De eerste helft voetbalde Argon 
best aardig, maar dit werd in de 
tweede helft niet afgemaakt. Zo kon 
het dus gebeuren dat VVSB met 2-1 
van Argon won. Hiermee bewijst Ar-
gon zichzelf een slechte dienst, om-
dat dit verlies geheel onnodig was.  
VVSB is niet bepaald een hoogvlie-
ger in de Topklasse zondag en pakt 
al haar punten thuis en één keer uit 
tegen Argon. VVSB is ook de club 
waar Argon trainer Marcel Keizer 
volgend seizoen op de bank zit. In 
de eerste minuut kreeg Argon gelijk 
een goede mogelijkheid, een scrim-
mage voor de goal van VVSB lever-
de geen doelpunt op. Na een kwar-
tier spelen werd Joshua Patrick de 
diepte in gestuurd en kwam zo al-
leen voor de keeper te staan, maar 
hij schoot op het been van Marc Ho-
gervorst. Kort hierop werd na een 
corner twee keer een kopbal van 
Argon op de doellijn van VVSB weg-
gewerkt. 

Kans
In de 24e minuut kreeg VVSB de 
beste kans van de eerste helft. Geert 
van de Weiden gaf een voorzet van 
links en Maickel Ferrier kopte deze 
in vrije positie over. Op slag van rust 
kwam Argon op 0-1 voor. Thabiso 
van Zeijl schoot vanaf een meter of 
twintig op het VVSB doel. Deze bal 
leek houdbaar, maar Marc Hoger-
vorst blunderde opzichtig en liet de 
bal door zijn benen in het doel ver-
dwijnen. 
In de tweede helft verzuimde Argon 
de winst veilig te stellen. In de 55e 
minuut profiteerde Patrick Lokken 
bijna na een slippertje van Menno 
Ooyendijk. Vanuit een moeilijke po-
sitie schoot hij de bal keihard op de 
lat. VVSB probeerde met hard spel 
de wedstrijd te kantelen. Dit zorgde 

ervoor dat er later in de tweede helft 
diverse gele kaarten vielen. Hierbij 
viel op dat scheidsrechter Huizinga 
niet altijd even consequent was. 

Gelijk
Later in de tweede helft kreeg Tha-
biso van Zeijl diverse mogelijkhe-
den. Ook Aziz Ouaouirst loste nog 
een schot op het VVSB doel. VVSB 
was in de 78e minuut dichtbij de ge-
lijkmaker. Na een corner schoot Mi-
cheal van Laere langs het doel van 
Argon. 
Twee minuten later viel deze gelijk-
maker alsnog. Na een hoge voor-
zet uit een vrije trap kon Peet van 
der Vlot de 1-1 binnentikken. Ar-
gon doelman Kevin Rijnvis leek bij 
de gelijkmaker niet geheel vrij uit te 
gaan. 
In de 83e minuut kwam VVSB zelfs 
2-1 voor. Maurice Fransen profiteer-
de van geblunder in de Argon ver-
dediging. In een hectische slotfase 
leek het er even op dat Argon als-
nog een punt kon verdienen. Na een 
hoekschop scoorde Patrick Lokken 
de 2-2, maar dit doelpunt werd af-
gekeurd. Langs de lijn waren de 
meningen verdeeld en zeker de Ar-
gon supporters waren het hier niet 
mee eens. 

Zeperd
Na de zeperd van de vorige wed-
strijd tegen FC Lienden heeft Ar-
gon zich niet kunnen herstellen. Te-
gen FC Lienden was vooral de wed-
strijdinstelling teleurstellend. Tegen 
VVSB heeft Argon alle kansen ge-
had om de drie punten mee naar 
Mijdrecht te nemen. Gezien het ver-
toonde spel in de laatste twee wed-
strijden verdient Argon geen hoge-
re notering op der ranglijst. Echter 
kunnen beide verliespartijen als on-
nodig worden beschouwd. Dit is ex-
tra zuur, omdat met twee winstpar-
tijen Argon nu bovenaan zou staan. 
Volgende week krijgt Argon een 
herkansing thuis tegen Hollandia.

Volleybaldames Atalante D3 
stellen keurig orde op zaken
Vinkeveen - Woensdag 19 januari 
toog de door Creavorm meubel en 
interieurmakers gesponsorde equi-
pe naar De Kwakel voor een treffen 
met het geroutineerde KDO D1, de 
nummer 8 op de ranglijst. Het viel 
niet mee om als enige wedstrijd die 
avond in een hal met 3 velden sfeer 
te maken, daarnaast misten het 
team gangmakers Denise van der 
Laan en Inge Bakker.

Maar de eerste set startte gelijk 
erg goed. Er was geconcentreerd 
en net volleybal, met name de pass 
lag superkeurig. Ook het afma-
ken ging aardig, kon soms wel met 
iets meer kracht en zeker wat slim-
mer, bijvoorbeeld juist niet iedere 
keer in het midden van het tegen-
veld. Het aantal foute services was 
echter wederom een groot verbeter-
punt en zorgde ervoor dat de stand 
toch lange tijd dicht bij elkaar bleef. 
Aanvallend blonk vooral Lisa Be-
ijer uit met haar middenaanval en 
ze wist veel punten pittiger dan an-
ders te scoren. Ook Tanja van Eijk 
had de smaak flink te pakken en 
kon schijnbaar makkelijk snoeihar-
de punten maken. Set 1: 18-25. 

In de 2de set werden de puntjes op 
de i gezet. De service was beter, Ja-
mie Theijsmeijer maakte een puike 
reeks, en er werd beter gescoord. 
Mariska van der Spoel is aan een 
mooie (beheerste) opmars bezig in 
haar aanvaltechniek en daar kon-
den ze de eerste vruchten al van 
plukken. Ook het blok op rechts was 
goed gedaan Maris. De pass bleef 
netjes en in de rally waren vooral Ja-
mie en Nivja Bartman zeer alert om 
hetzij korte ballen op het midden of 
geplaatste ballen in de hoeken van 

de grond te houden. Aan het eind 
van de set werd het een beetje non-
chalant, maar dat kon leien, eind-
stand 11-25. 

In set 3 bleef dezelfde opstelling 
staan en werkte het zestal voort met 
de bedoeling gelijk weer een flin-
ke voorsprong te maken alvorens 
de nonchalance toe zou kunnen 
slaan. Maar tot 14-14 liepen de jon-
gedames flink achter de feiten aan. 
Een foutje hier, een foutje daar en 
het lukte maar niet om aan de lei-
ding te komen. Gelukkig kreeg ver-
deler Xuee Lont de smaak gaande-
weg steeds beter te pakken en de-
gelijk wist ze de aanvallers tot sco-
ren te brengen. De Creatieve ploeg 
raakte weer goed op dreef en pakte 
het derde bedrijf met 18-25. 

In de laatste set was het mooiste 
spel van KDO wel geweest. Er wer-
den verschillende seniorengrapjes 
gemaakt door de Kwakelse dames, 
ze hadden er wel lol in. De geel-
groene ploeg kon vrij makkelijk sco-
ren, Tanja ramde soms harder dan 
hard de ballen op de vloer, eigenlijk 
was dat haast een beetje ongepast.

Annemarie Bakker maakte een 
mooie puntenreeks die zijn weerga 
niet kende en waarbij de teamge-
noten diverse malen uit respect de 
direct-punt-cheer-act uitvoerden. 
De eindstand werd 6-25 en trai-
ner/coach Frans Roos kan met recht 
trots zijn, ook al werd zijn avond wel 
even verpest door de uitslag van 
een of andere voetbalklassieker.

Komende vrijdag 28 januari spelen 
de dames weer thuis om 20.00 uur  
tegen Spaarnestad D12.

FC Porto sterkste team 
UEFA-cup Argon
Mijdrecht - Zondag jl bleek FC Porto het sterkste team te zijn van de 
play-offs van de UEFA-cup bij Argon. Vol trots namen de jongens de 
beker in ontvangst.

Berkelaar en Kooyman naar 
finale van zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoer-
nooi van biljartclub de Merel zijn in 
het afgelopen weekend Jeroen Ber-
kelaar en Kees Kooyman bij de fi-
nalisten gekomen in de C-poule. 
Verder plaatsten zich voor de fina-
le Wim v.d. Linden, Gijs van der Neut 
en  Teus Dam, in de B-poule plaats-
ten zich voor de finale Nico van Soe-
ren  en Jos Boeijen en in de A-pou-
le Gijs Rijneveld

Spelers als Wim Hofstaetter, Bart 
Hoffmans, Martien Heijman, J. Vrie-
link en Hans Levy konden hun draai 
nog niet vinden met al die ballen .

Maar er komen nog meer dagen.

Finales
Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen: vrijdag 
28 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur en zaterdag 29 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, waarna om plus-
minus 19.30 uur de finales zullen 
starten. Daarna is er de prijsuitrei-
king. 

Dit alles in Café de Merel aan Ar-
kenpark “Mur” 43 in Vinkeveen, tel. 
0297-263562.

Turnsters uit Vinkeveen en Mij drecht 
samen in Rayon voorronde
De Ronde Venen - Onder de naam 
GVM/Atalanta hebben zaterdag 22 
januari 18 turnsters uit de gemeen-
te De Ronden Venen in Hooglander-
veen hun eerste voorronde van het 
nieuwe turnseizoen geturnd.

Het was aan de turnsters Tess 
Geerts, Lucia Roos, Elise Kop, Laisa 
Hartong en Maaike van Schaick om 
het spits af te bijten van een wed-
strijddag die 4 wedstrijdronden en 
ruim 12 uur zou gaan duren.

Voor Lucia en Maaike was dit hun 
eerste officiële turnwedstrijd, reu-
zespannend dus! Tess en Lucia kwa-

men uit in pupil 1,divisie 6 niveau 11. 
Beide meisjes turnden een heel ge-
lijkmatige wedstrijd die dan ook 
voor beide dames een medaille op-
leverde. Omdat de groep heel groot 
was waren er 5 medailles te verde-
len. Voor Lucia was er de 5de plaats 
met een puntentotaal van 50,450 en 
Tess haar harde werken op de trai-
ningen werd beloond met het brons, 
een welverdiende 3de plaats met 
een puntentotaal van 49,900.  

In de categorie pupil 1, divisie 5 ni-
veau 10, deden er 31 turnsters mee. 
Maaike turnde een goede wedstrijd 
op sprong, brug en vloer maar liet 

op balk wat punten liggen, maar 
wist toch in haar eerste officiële 
turnwedstrijd beslag te leggen op 
de 14de plaats met een puntento-
taal van 48,850. Elise en Laisa tur-
nen al enkele jaren samen en zijn 
dan ook zeer aan elkaar gewaagd. 
Zo bleek ook nu weer. In de eind-
uitslag was de 9de plaats voor Laisa 
met een puntentotaal van 49,950 en 
de 8ste plaats voor Elise met een to-
taal van 50,400.

Eva
Eva Vergeer turnt prima in haar eer-
ste divisie 4 wedstrijd.
In wedstrijdronde twee turnden de 

jongste talenten hun wedstrijd. Zij 
kwamen uit in divisie 5 niveau 12 bij 
de categorie Pré-instap. Voor Vale-
rie Veenendaal, Djeena Warrels en 
Madelief Voorbij was het ook de 
eerste keer dat zij deelnamen aan 
een officiële wedstrijd.

Niet dat dit aan de eindresultaten 
te merken was. Koelbloedig begon-
nen zij aan hun wedstrijd. Bij Vale-
rie ging het een beetje mis op de 
brug, dit is ook zo’n groot toestel 
voor deze kleine meisjes, maar ge-
lukkig herstelde zij zich en turnde 
verder probleemloos. Valerie ein-
digde in een groep van 24 turn-
sters op een keurige 8ste plaats met 
een puntentotaal van 45,800. Djee-
na die een heel stabiele wedstrijd 
turnde eindigde op plaats 5 met een 
puntentotaal van 47,800 en Made-
lief wist ondanks een misser op de 
balk toch nog beslag te leggen op 
de 4de plaats met een puntentotaal 
van 47,950.

Eva Vergeer turnde vorig seizoen 
nog in divisie 5 maar is dit jaar een 
divisie hoger gaan turnen en kwam 
nu uit in divisie 4, niveau 10 instap. 
Met een mooie score, van 11,400 
op sprong, een 12,750 op brug, een 
13,000 op vloer en op de balk de 
hoogste score van haar categorie 
een 13,000 was het zilver voor Eva 
met een totaalscore van 50,150. Een 
prima prestatie !

Joyce
In de derde wedstrijdronde wa-
ren het Joyce Brands en Marjolein 
Werkhoven die uitkwamen in de 
groep pupil 2, divisie 5, niveau 9.

Marjolein behaalde prachtige pun-
ten op sprong, brug en vloer maar 
op balk ging het mis. Bij een val op, 
of beter gezegd van de balk, kost-
te dit de turnster een heel punt en 
als het element, voorafgaand aan de 
val, niet eerst op de balk geland is, 
ben je ook nog 2 punten kwijt door-
dat het onderdeel niet meer meetelt. 

Tja, dan kan het hard gaan. Voor 
Marjolein de 18de plaats met een 
puntentotaal van 47,300. Maar ze 
gaat niet bij de pakken neerzitten 

want ze kan het wel, dat laat zij tij-
dens de trainingen zien, en er komt 
nog een voorronde. Nieuwe ronde 
nieuwe kansen ! Joyce turnde juist 
een goede balkoefening wat bijzon-
der was daar zij heel erg tegen de 
balk op zag. Een 9de plaats voor een 
stabiel geturnde wedstrijd met een 
totaal van 49,350 punten.

Lisa
Quin Hartsink en Lisa van Nobelen 
turnde in divisie 5, niveau 11, bij de 
instappers.
Wat gespannen omdat het ook voor 
deze twee hun eerste echte wed-
strijd was begonnen, zij met het in-
turnen. Bij Lisa ging dit niet hele-
maal goed op de brug maar geluk-
kig was er geen blessure en herstel-
de zij zich en turnde uiteindelijk een 
prima wedstrijd.
Quin werd van de 34 deelnemen-
de turnsters 20ste met een punten-
totaal van 45,850 en Lisa werd 3de 
met een totaal van 49,200.
Hier nog wel vermeld dat Quin de 
hoogste score op sprong behaal-
de met 12,450 en Lisa op vloer de 
hoogste score had met 14,100 ! 
In divisie 4 niveau 9 pupil 1 turnde 
Babette Veenbrink haar eerste wed-
strijd in deze hoge divisie. Vorig sei-
zoen wist zij de Regiofinale te be-
halen en daar stroomde zij ook nog 
door naar de Districtfinale. Voor het 
eerst een beetje gespannen be-
gon zij op de sprong aan haar wed-
strijd. Dat ging prima ! Ook de brug 
ging goed, maar op de balk ging de 
spanning haar parten spelen en dit 
werkte ook door tijdens haar vloer-
oefening die zij zo mooi begon met 
een prachtige serie arabier - flick-
flack. Toch werd Babette nog keu-
rig 4de met een puntentotaal van 
48,350.

Nog 4.
Normaal waren er 3 wedstrijdron-
den maar door een planningsfout-
je waren het er nu 4.
Een hele lange dag voor sommige 
juryleden, de mensen van de orga-

nisatie en wedstrijdleiding en voor 
sommige trainsters.

In deze laatste wedstrijdronde wa-
ren er nog 4 turnsters. Ruby Hart-
sink en Kelly Klinkhamer kwamen 
uit in divisie 6, niveau 10 bij de pu-
pillen 2. Kelly heeft veel problemen 
met de sprong en ook op de wed-
strijd lukte het haar niet om deze te 
overwinnen. Jammer, want dan mis 
je op dit onderdeel je score. Kel-
ly werd 32ste met een totaal van 
36,500. Ruby viel op vloer en dat 
kost dan weer punten, jammer maar 
toch nog een 13de plaats met een 
puntentotaal van 44,250.

Bij de jeugddivisie 6 niveau 9, turn-
den Caressa van der Galiën en Joli-
ne Twaalfhoven.
Caressa turnde een prima wedstrijd 
en behaalde de eerste plaats met 
een score van 51,850.
De verrassing van de dag was de 
tweede plaats die voor Joline was. 
Joline wist al haar angsten die dag 
opzij te zetten bij de sprong en ook 
op de balk en turnde daardoor een 
wedstrijd waar ze met zijn allen ver-
steld van stonden. Met een score 
die maar nipt onder die van Caressa 
zat was de tweede plaats voor haar 
met 51,100 punten.
Caressa behaalde de hoogste sco-
re op balk, 12,500 en Joline op de 
brug, 14,000 en ook op de vloer was 
zij de beste met 13,200. Joline, jij 
bent dus toch selectiewaardig !!!
Inmiddels was het laat en buiten al-
weer donker. Met een zeer tevreden 
gevoel over deze goede en boven-
dien gezellige wedstrijd dag keer-
den allen weer terug naar De Ron-
de Venen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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