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Legmeerplein 18, Uithoorn

Uithoorn - Het moest er een keer 
van gaan komen: de keuze voor het 
tracé van de tweede hoofdontslui-
ting van Uithoorn van en naar de 
omgelegde N201 zodra die in ge-
bruik wordt genomen. ‘Dat wordt 
de Amsterdamseweg en het ver-
lengde daarvan via het Oude Dorp 
naar het centrum en verder’, zo werd 
op woensdag 18 januari op het ge-
meentehuis door wethouder Maar-
ten Levenbach (Verkeer & Vervoer) 
aan de verzamelde pers meege-
deeld. De Amsterdamseweg wordt 
dus een belangrijke route van en 
naar het Dorpscentrum en rich-
ting Amstelplein, c.q. de Meerwijk 
(Oost) als ook richting Vrouwenak-
ker/Nieuwveen via de Amsteldijk-
Zuid vice versa. Het wegtracé van 

beide lanen wordt daartoe aange-
past. Feit is dat het verkeer te zij-
ner tijd door het bestaande viaduct 
onder de busbaan over de Thamer-
laan richting het centrum rijdt en via 
de Bernhardlaan richting N201. Dan 
mogen ook vrachtwagens van deze 
route gebruikmaken. Nu wordt het 
viaduct uitsluitend gebruikt door 
fietsers, brommers en scooters. In 
de plannen mogen die ook van het 
vervolgtracé gebruik blijven ma-
ken. Het college van burgemeester 
en wethouders zal op 9 februari aan 
de gemeenteraad voorstellen om 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan aan te wijzen als hoofdontslui-
tingsroute van en naar de Amster-
damseweg vanuit het centrum. Bei-
de straten blijven eenrichtingsver-

keer. Daarnaast wil het college de 
beperking voor vrachtverkeer op de 
Thamerlaan en Prins Bernhardlaan 
opheffen. Dit omdat dan een goe-
de, tweede route beschikbaar komt 
voor bevoorrading van het (nieu-
we?) winkelgebied. Op dit moment 
is op de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan alleen vrachtverkeer met 
bestemming Dorpscentrum toe-
gestaan. Op 23 februari zal de ge-
meenteraad over de voorstellen een 
besluit nemen.
Op donderdag 2 februari a.s. wordt 
met betrekking tot deze voorstellen 
op het gemeentehuis een inloop-
avond voor buurtbewoners georga-
niseerd.

Lees verder elders in deze krant

Hoofdontsluiting Oude Dorp via  
Thamerlaan en Bernhardlaan

De Thamerlaan (li.) en de Prins Bernhardlaan krijgen de functie van doorgaande route voor het verkeer van en naar de 
Amsterdamseweg/N201

Uithoorn - ‘Laat de schoolkinderen 
opnieuw bomen planten. Het voet-
balveldje en de weilanden zijn daar 
uitstekend geschikt voor. Over tien 
tot twintig jaar staat er dan weer 
wat moois. Dat is pas echt een toe-
komstvisie voor het Libellebos. Dit 
alternatieve plan doet recht aan de 
oorsprong van het bos. De bomen 
zijn immers zo’n veertig jaar geleden 
ook door schoolkinderen geplant.’ 

Dit stelt de werkgroep LibelleBOS, 
die vindt dat het plan van de ge-
meente een aanslag op het boska-
rakter betekent, omdat in het plan 
veel bomen worden gekapt. ‘Het 
getuigt van grote moed van de ge-
meenteraad te kiezen voor dit al-
ternatieve plan’, zegt de werkgroep. 
‘De gemeenteraad trekt zich dan 
wel iets aan van de mening van de 
bewoners!’

Werkgroep schakelt schoolkinderen opnieuw in

Veel meer bomen in 
alternatief plan Libellebos raadsel. Ook de kap van bomen 

voor lichtere parkeerplaatsen is een 
raadsel. Gevoelens van onveiligheid 
worden vooral als het donker is ge-
signaleerd. Dat los je op met bete-
re verlichting en niet met het kap-
pen van bomen in het bos’, aldus 
de werkgroep. ‘Een nieuw, breed 
fietspad door het park is ook volle-
dig overbodig. De Anton Philipsweg 
en de Johan Enschedeweg zijn bei-
de de meeste tijd zo stil dat het er 
buitengewoon veilig fietsen is. Dat 
kan dus nu al goed langs het park 
in plaats van erin.’

Tegenspraak
In de plannen van het college wordt 
er sterk de nadruk op gelegd dat 
het Libellebos geen bos is maar een 
park. Dit wordt geïllustreerd met te-
keningen van de natuurlijk opbouw 
van een bos en van het Libellebos. 
In het Libellebos ontbreekt ‘stru-
weel’, dat zorgt voor ‘een zachte-
re overgang tussen weiland en bos 
volgens de natuurlijke opbouw van 
een bos’, aldus het plan van het col-
lege. ‘Hoezo, natuurlijke opbouw 
van een bos?‘ vraagt de werkgroep 
zich af. ‘We hebben toch geen bos, 
maar juist een park? Waarom wordt 
de opbouw van een bos aange-
voerd om het plan te rechtvaardi-
gen? Dat is toch in flagrante tegen-
spraak?’

Grootheidswaanzin
De werkgroep LibelleBOS betitelt 
een deel van het plan als groot-
heidswaanzin. Dat gaat dan over 
de ligweide, de picknicktafels en 
de Schotse Hooglanders. ‘Het ge-

tuigt van grootheidswaanzin om te 
denken dat het Libellebos geschikt 
is voor dagrecreatie. Er is ook geen 
onderzoek naar gedaan. Het lijkt 
wel of de gemeente het Libellebos 
vergelijkt met het Amsterdamse Bos 
of de Waterleidingduinen. Daar is 
voldoende ruimte voor dagrecreatie 
en voor Schotse Hooglanders. 
Een ligweide vraagt regelmatig on-
derhoud en is daarmee relatief duur. 
Picknicktafels zijn overbodig als ze 
voorspelbaar nauwelijks of niet 
worden gebruikt.  
Terecht schaft de gemeente de Dex-
ter-runderen af. Zij hebben de ver-
wachte bijdrage aan het onder-
houd niet geleverd. Maar waarom 
moeten daarvoor Schotse Hooglan-
ders in de plaats komen? Schotse 
Hooglanders moeten niet als koei-
en in een klein weiland worden ge-
houden, zoals nu in het plan staat. 
Ze verdienen ruimte. Die ruimte is 
er niet. En het jaarlijks verplaatsen 
kost weer extra geld. Maar gelukkig 
is er volgens het alternatieve plan 

straks helemaal geen weiland meer, 
dus ook geen plaats voor Schotse 
Hooglanders.’

Oproep
Op 9 februari houdt de gemeente-
raad het informatieve beraad over 
de toekomst van het Libellebos. De 
werkgroep roept iedereen op om 
aanwezig te zijn en zo de raads-
leden te laten zien hoezeer het Li-
bellebos u ter harte gaat. En u kunt 
daar desgewenst uw mening over 
het plan geven door in te spreken. 
De werkgroep LibelleBOS kan sa-
men met u uw inspraakreactie voor-
bereiden. Wanneer u dit wilt dan 
kunt u een bericht sturen naar Li-
bellebos@gmail.com. 

‘Voorkom de aanslag op het Libel-
lebos. Kies voor het planten van bo-
men in plaats van bomen te laten 
kappen. Steun het alternatieve plan 
door in te spreken!’, besluit de werk-
groep LibelleBOS het pleidooi voor 
een alternatieve aanpak.

Is dit de nabije toekomst van het Libellebos?   

Niet logisch
In de toekomstvisie van het colle-
ge van B&W staat: ‘Uit de verschil-
lende reacties van bewoners blijkt 
dat juist het Libellebos als natuur-
gebied erg gewaardeerd wordt. Re-
acties als: het bos moet bos blijven 
en ik waan mezelf echt in het bos, 
spreken boekdelen’. ‘Het is dan niet 
echt logisch dat het college ver-
volgens de motorzaag in veel bo-
men zet’, vindt de werkgroep. ‘Bo-
men worden gekapt voor een nieu-
we ligweide, de uitbreiding van het 
tennispark, een nieuwe waterover-
stort, een nieuw trapveldje, meer 
open en lichtere parkeerplaatsen, 
voor een ‘zachtere overgang’ tussen 
weiland en bos volgens de ‘natuur-
lijke opbouw van een bos’ en voor 
een fietspad langs de Anton Philip-
sweg/Johan Enschedeweg .’

Raadsels
De werkgroep LibelleBOS begrijpt 
dat de nieuwe wateroverstort on-
vermijdelijk is. En het is wat las-
tig om tussen bomen door te ten-
nissen, hoewel het de sport onge-
twijfeld een nieuwe dimensie geeft. 
Maar voor de overige voorgenomen 
kap kan de werkgroep geen enkel 
begrip opbrengen. 
‘Hét kenmerk van een trapveldje is 
dat het tussen huizen in ligt. Het 
huidige veldje wordt mede daarom 
nauwelijks gebruikt. Het ligt er bij-
na onaangeroerd bij. Terecht heft 
de gemeente het op. Maar waar-
om er dan een nieuw trapveldje op 
een andere plek is voorzien, is een 
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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, hand-
having- 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, verhuizin-
gen 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: 
-  RTV Noord-Holland
 Radio ether: FM 88.9
 Radio kabel: FM 89.9 
-  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 medede-
lingen 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
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Alzheimercafé uithoorn
Elke eerste donderdag van de oneven maanden Alzheimercafé in Het 
Hoge Heem Wiegerbruinlaan 29. 
1 maart:  “In gesprek met een notaris: Wat kan je bij dementie nog 
 regelen?” Gast: notaris Akkermans..
3 mei:  “Ergotherapie bij geheugenproblemen”. 
 Gasten: Eva Gosman en Nienke Polman, ergotherapeuten.
5 juli:  “De rol van de huisarts bij dementie”. 
 Gast: dr. Greb, huisarts in Uithoorn.

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma eindigt om 21.30 uur. 
Toegang is gratis.

inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg Steun-
punt, Hanneke ten Brinke, tel. 020-3335353

Overzicht activiteiten 
Buurtbeheer 2012 
Bewonersoverleg Zijdelwaard 25 januari De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 31 januari Buurtsteunpunt 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 21 februari Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 22 februari n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 17 april Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 24 april De Schutse 19:30 uur 
   (kleine zaal) 
Bewonersoverleg De Legmeer 24 april vooralsnog 19:30 uur
   buurtsteunpunt
Bewonersoverleg Thamerdal 22 mei Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 30 mei n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 26 juni De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 28 augustus Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 4 september vooralsnog 19:30 uur
   buurtsteunpunt
Bewonersoverleg Centrum 18 september Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 19 september n.t.b. 19:30 uur
Bewonersoverleg Thamerdal 23 oktober Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard 30 oktober De Schutse 19:30 uur
Bewonersoverleg Centrum 30 oktober Ponderosa 19:30 uur
Bewonersoverleg De Legmeer 6 november vooralsnog  19:30 uur
   buurtsteunpunt 
Bewonersoverleg Thamerdal 11 december Ponderosa 20:00 uur
Bewonersoverleg Meerwijk 21 november n.t.b. 19:30 uur

inloopochtend buurtbeheer Zijdelwaard
Iedere eerste dinsdag van de maand bent u van harte welkom tussen 9.30 - 
11.30 uur op het Zijdelwaardplein bij de Kate & Go. De leden van Buurtbeheer 
staan voor u klaar met een kopje koffie of thee.

Het college van burgemeester en 
wethouders stelt aan de gemeen-
teraad voor om de Thamerlaan en 
Prins Bernhardlaan aan te wijzen als 
hoofdontsluitingsroute van en naar 
de Amsterdamseweg vanuit het cen-
trum. Beide straten blijven eenrich-
tingsverkeer. Daarnaast wil het colle-
ge de beperking voor vrachtverkeer 
op de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan opheffen. Dit omdat dan 
een goede, tweede route beschik-
baar komt voor bevoorrading van het 
nieuwe winkelgebied. Op dit moment 
is op de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan alleen vrachtverkeer met 
bestemming in het Dorpscentrum 
toegestaan.

Zijdelweg en Amsterdamseweg wor-
den in 2013 op de nieuwe, omgeleg-
de, N201 aangesloten. Daarmee zijn 
ze dan de twee belangrijkste hoofd-
ontsluitingswegen van Uithoorn. De 
Amsterdamseweg wordt een belang-
rijke route van en naar het Dorpscen-
trum: het verkeer rijdt straks onder 
het busbaanviaduct door. 

minder verkeer 
De gemeente heeft een verkeers-
onderzoek laten uitvoeren naar ver-
schillende mogelijkheden voor het 
vervolgtracé van de Amsterdamse-
weg van en naar het Dorpscentrum. 
Daaruit is gebleken dat in 2030 de to-
tale hoeveelheid verkeer 10 tot 20% 
minder is dan nu. In 2015, net na 
de omlegging van de N201, ligt dat 
percentage tussen de 14 en 24%. 
De vermindering wordt veroorzaakt 
door de omlegging van de N201: er is 
geen doorgaand verkeer meer en au-
toverkeer in Uithoorn rijdt straks an-
dere routes dan nu het geval is. Bo-
vendien rijdt er op dit moment sluip-
verkeer op de Thamerlaan en Prins 
Bernhardlaan, onder andere om de 
files op de N201 te vermijden. 

Verkeersveiligheid
Het verkeersonderzoek laat ook zien 
dat de verschillende mogelijkhe-
den elkaar niet veel ontlopen waar 
het gaat om verkeersveiligheid en 
de wachttijd bij oversteken. Het be-
langrijkste onderscheid is dat de rou-
te via de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan de meest logische route is. 
Daarbij komt dat verkeer, ook fiet-
sers, elkaar minder hoeft te kruisen 
en dat komt de veiligheid ten goede.

Vrachtverkeer
In de huidige situatie rijden ongeveer 
200 vrachtwagens per etmaal over 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan. Dit zijn vrachtwagens voor be-
voorrading van winkels en horeca, 
bezorgdiensten bij bewoners, vuilnis-
wagens enzovoorts. Bij onbeperkte 
openstelling voor vrachtverkeer wor-
den dat op termijn 500 vrachtwagen-
ritten per etmaal. Dit aantal is meege-
nomen bij de berekening van de tota-
le hoeveelheid autoverkeer in 2030.

Overige werkzaamheden
Vooruitlopend op de herinrichting 
komt er nieuwe riolering in de Prins 
Bernhardlaan. Daarnaast moeten 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan, als gevolg van verzakking, wor-
den opgehoogd. Tot slot moeten de 
damwanden in de Thamersloot wor-
den vervangen. De overlevingskans 
van de aanwezige bomen is bij het 
ophogen, de rioleringswerkzaamhe-
den en het aanbrengen van nieuwe 
damwanden heel klein. Dat betekent 
helaas dat, ongeacht de keuze voor 
de hoofdontsluitingsroute, de bomen 
moeten worden gerooid. 

Herinrichting
Als de gemeenteraad het voorstel van 
het college overneemt, wordt in over-
leg met de bewoners, winkeliers en 
buurtbeheer in het gebied de inrich-
ting, inclusief groen, van de straten 
bepaald. Uitgangspunt is een inrich-
ting die voldoet aan de richtlijnen voor 
Duurzaam Veilig Verkeer. Dat bete-
kent dat er in ieder geval een fiets-
strook of fietspad wordt aangelegd. 

nieuwsbrief
Onlangs is nieuwsbrief 5 over het 
dorpscentrum verschenen. Daarin is 
uitgebreid aandacht besteed aan de 
hoofdontsluiting. Deze nieuwsbrief 
wordt één dezer dagen huis-aan-
huis verspreid in het centrum van Uit-
hoorn, Thamerdal, Meerwijk-Oost en 
Amstelhoek. 

inloopbijeenkomst 2 februari
Op 2 februari is er een inloopbijeen-
komst in de hal van het gemeente-
huis van 18.30 tot 21.30 uur. Des-
kundigen geven toelichting en beant-
woorden vragen. Ook in het informa-
tiecentrum aan de Dorpsstraat 15 en 
op www.uithoorn.nl is alle informatie 
beschikbaar.

College kiest tracé 
hoofdontsluiting Oude Dorp

Deze bijeenkomst vindt plaats op 
woensdag 8 februari a.s. in de kanti-
ne van Sportvereniging KDO, Vuurlijn 
51. U bent vanaf 19.15 uur welkom. 
Het programma begint om 19.30 uur.

wat vooraf ging
Op 16 november 2011 was de eer-
ste bewonersavond over het ver-
keersstructuurplan De Kwakel. Toen 
hebben bewoners gezamenlijk be-
keken welke verkeersknelpunten er 
zijn. Veelgehoorde knelpunten zijn: 
de verkeerssituatie op de Boterdijk, 
Vuurlijn en Drechtdijk en de kruising 
Kwakelsepad/Ringdijk/Anjerlaan. 

Aansluitend is gesproken over mo-
gelijke oplossingen hiervoor. Voor de 
aanwezigen was duidelijk dat bij het 
ontwikkelen van oplossingen de vei-
ligheid voor langzaam verkeer (fiet-
sers en voetgangers) voorop moet 
staan. Mede op basis van de reacties 
is een (concept) verkeersstructuur-
plan voor De Kwakel opgesteld.

wat is de bedoeling van de 
bewonersavond?
Doel van de bewonersavond is de be-
woners te informeren over deze vi-
sie op het verkeer in De Kwakel en de 
concrete verbetermaatregelen. Wij 
horen graag of u zich kunt vinden in 
de visie en de maatregelen.
 

uw reactie
Tijdens de bewonersavond kunt u 
uw mening geven over het Verkeers-
structuurplan aan onze medewer-
kers of deze opschrijven op reactie-
kaartjes. Vanaf 9 februari is het con-
ceptplan beschikbaar op de volgen-
de websites: 
- www.uithoorn.nl (gemeente)
- www.de-kwakel.com 
 (Stichting De Kwakel Toen & Nu)
 U kunt per e-mail of schriftelijk op het 
conceptplan reageren tot 28 februa-
ri 2012. 

Vervolgstappen
Mede op basis van uw reacties stelt 
de gemeente het definitieve Ver-
keersstructuurplan De Kwakel op. Dit 
plan wordt in maart 2012 voorgelegd 
aan het College van B&W en in april 
2012 aan de Gemeenteraad. De ver-
wachting is dat nog dit jaar begonnen 
kan worden met het realiseren van de 
eerste maatregelen.

meer informatie
Meer informatie staat op www.uit-
hoorn.nl of op www.de-kwakel.com. 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met Frank van Vliet, pro-
jectleider, via e-mail: frank.van.vliet@
uithoorn.nl.

Bewonersbijeenkomst over het 
Verkeersstructuurplan De Kwakel
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G  e  m  e  e  n  t  e  n  i  e  u  w  s

Dat kan bij de gemeente uithoorn
Op de hoek van de Alfons Ariënslaan/Hugo de Grootlaan en nabij win-
kelcentrum Zijdelwaard ligt gebouw De Hoeksteen (ontworpen door de 
bekende architect Gerrit Rietveld en gebouwd in 1963) op een uitste-
kende locatie met voldoende gratis parkeermogelijkheden in de buurt. 
Reden waarom hier onder andere bibliotheek Amstelland is gevestigd. 
In De Hoeksteen is per direct 111 m² BVO (bruto vloeroppervlakte) kan-
toorruimte voor verhuur beschikbaar. Deze kantoorruimte ligt op de be-
gane grond en is mede daardoor uitstekend toegankelijk. Vanwege de 
indeling in diverse verschillende kamers zijn er vele gebruiksmogelijk-
heden, zoals werkkamer, spreekkamer, balie. In overleg met de overi-
ge huurders kan bovendien gebruik worden gemaakt van de op de 1e 

etage aanwezige gemeenschappelijke vergaderruimte (45 m² BVO). 
Dit (mede-)gebruik - alsmede de kosten voor gas, elektra, water 

en schoonmaak gemeenschappelijke ruimten - is inbegrepen in 
de huurprijs per 1 januari 2012 ad € 120,- per m². In het ge-

bouw is een lift aanwezig. 

nadere info
Wanneer u geïnteresseerd bent in het huren 

van deze kantoorruimte kunt u contact 
opnemen met de heer J.H.E. Groe-

neveld van de afdeling Ontwik-
keling, tel. 0297-513111.

Kantoorruimte huren op een 
prima locatie? 

Als het vriest kunnen vogels het moeilijk hebben met het vinden van eten. 
Wintersterfte bij dieren is een normaal verschijnsel, waarbij verzwakte en 
minder sterke dieren zelf voedsel zijn voor andere dieren. U kunt dieren 
een handje helpen, als dat maar wel op een bewuste manier gebeurt. Zo 
voorkomen we ook dat er op voerplekken overlast ontstaat van ratten en 
muizen.

wanneer en waarom voeren?
Voer watervogels alleen als het een echt koude winter is. Zolang er geen 
ijs ligt, is voeren eigenlijk niet nodig: watervogels vinden veel gezond 
voedsel in en om het water, zowel waterdiertjes als plantaardig voedsel. 
Tuinvogels kunt u het hele jaar voeren, het menu verschilt wel in de zo-
mer en de winter. Voer het liefst vóór de middag en niet teveel. Dan blijft 
er geen voer liggen en kunnen ratten en muizen er ’s nachts niet van eten. 
Ook het ’s avonds opbergen van vetbollen in een afgesloten trommel is 
een goede manier om ratten- en muizenoverlast te voorkomen.

welke soort en welk dieet?
Er zijn veel soorten vogels, met verschillende voedselvoorkeur. In de tuin 
leven ze vaak van zaden, bessen en insecten. In en rond het water vaak 

van planten, zaden of van waterdier-
tjes. Op de website www.vogelbe-
scherming.nl kunt u informatie vin-
den over de verschillende vogel-
soorten. 

waar voeren?
Voer niet op plekken waar al ge-
voerd wordt. Vaak hebben dieren 

aLGemene inFOrmatie

daar al genoeg voedsel gekregen. Voer niet op plekken waar de gemeen-
te borden heeft gezet met ’Niet voeren’. Op deze plekken is al te veel ge-
voerd, waardoor mogelijk rattenoverlast is ontstaan. Op de website van de 
gemeente kunt u ook zien of er al actie wordt ondernomen om vogels bij te 
voeren en waar dat gebeurt.

Voedselafval leidt vaak tot overlastsituaties
Ons voedselafval is niet altijd gezond voor vogels en zorgt vaak voor rat-
tenoverlast. Het bevat doorgaans zout en met name brood wordt vaak in 
te grote hoeveelheden neergelegd. Verzwakte vogels worden door de die-
renambulance naar de vogelopvang gebracht.
Informatie over vogels en tips over hun dieet of de inrichting van uw tuin, 
vindt u bij de Vogelbescherming. 

GGD amsterdam
Aanvullende informatie vindt u op www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--
gezondheid en www.gezond.amsterdam.nl/Infectieziekten--hygine/Dier-
plaagbeheersing/overzicht-dieren. U kunt ook contact met ons opnemen 
via e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl of telefoonnummer 020-555 5405.

actiViteiten KaLenDer
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 activiteitenkalen-

der, 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.
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

activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

25 jan. Bingo in ‘t Buurtnest, zaal open vanaf 13.15 uur. Kaartjes kos-
ten €0,50 per stuk. U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 

26 jan. Atelier De Rode Draad, schildercursus, Spelend schilderen, 
Kleur Bekennen. Zes lessen. Cursus duurt tot 5 april 2012. Les 
van 9.30-12.30 u. Werken met acrylverf, aquarel en krijt. Kos-
ten €130,-. Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6. Aanmelden bij Joke 
Zonneveld, 020-6418680 en info@jokezonneveld.nl Uitge-
breide info op www.jokezonneveld.nl

27 jan. Klaverjastoernooi bij Legmeervogels, Randhoornweg 100. 
Duur: 20.00-23.00 u. Kosten: €3,- p.p. Vervolg op 24 feb. en 
23 maart. 

27 jan. Midwintermiddag in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang 
13.30 u. Optreden van Trio Enzian, Tirolermuziek, chocolade-
melk, apfelstrüdel met slagroom en na afloop twee rondes bin-
go. Kaarten: €5,-, incl. chocolademelk, apfelstrüdel en twee 
bingokaartjes. Kaarten te koop aan de bar in het wijksteun-
punt. Voor meer info: tel: 567209

27 jan.  19.00-21.00 u, aanmelden voor de schildercursussen in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16, tel. 0297540444, in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl

28 jan.  15.00-17.00 u, aanmelden voor de schilderscursussen in Ate-
lier de Penseelstreek, Potgieterlaan 16. Tel.0297-540444, in-
fo@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl; www.atelier-penseel-
streek-uithoorn.nl 

29 jan. 10 Engelse mijlen van Uithoorn. Start Sportpark Randhoorn. Start 
10.30 u met Gezinsloop t/m 11 jaar (1 km); 11.00 u: 5 km; 11.10 u:  
10 Engelse mijlen; 11.45 u: 10 km. Inschrijven op dag zelf van-
af 9.00 u in kantine Legmeervogels. Inschrijfgeld: 1 km: gra-
tis bij bus Zorg en Zekerheid; 5 km: €6,-; 10 km: €7,-; 10 EM: 
€8,-. 

29 jan. Optreden kinderkoor Xing o.l.v. Ireen van Bijnen met het lied-
jesprogramma “Xing zingt over opa’s en oma’s”. Intermezzo 
een optreden door de meiden van de Glee Club van Colijn. 
Locatie: danscentrum Colijn, Industrieweg. Aanvang: 15.00 u. 
Toegang: gratis.

31 jan. Workshop Mindmappen: begeleiden van kinderen en jonge-
ren. 19.30-22.00 u. Kosten: €40,-. Info: informatie@paulien-
dubelaar.nl en 06-11208341. 

3 feb.  Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528. 

werK in 
uitVOerinG

HerinricHtinG Van 
FLOttieLje

Aannemer Van Amerongen begint in 
de week van 6 februari a.s. met de 
werkzaamheden.

rioolinspectie
De gemeente gaat de leiding vanaf 
uw woning tot het hoofdriool controle-
ren. Dit gebeurt via het ontstoppings-
stuk. Dat bevindt zich op de erfgrens. 
Mocht het ontstoppingsstuk ontbre-
ken dan plaatst de gemeente dat als-
nog. Inspectie van de huisaanslui-
ting gebeurt met een minicamera via 
het ontstoppingsstuk. Bij de inspec-
tie aangetroffen schade herstelt de 
gemeente direct als het gaat om het 
deel erfgrens/hoofdriool. Gaat het om 
het deel erfgrens/woning, dan meldt 
de gemeente de schade aan de ei-
genaar. Deze schade moet de eige-
naar op eigen kosten herstellen. Her-
stel van de schade levert een goede 
doorstroming van het afvalwater op 
en vermindert stankoverlast. 

Ophogen openbare weg
De rijweg wordt opgehoogd. Hierdoor 
ontstaat er een niveauverschil tussen 
particulier perceel en de rijweg. Dit 
verschil kan leiden tot wateroverlast 
en levert mogelijk problemen op bij 
het in- en uitrijden met de auto. De 
gemeente raadt daarom de bewo-
ners aan om, na het herstraten van 
de rijweg, ook hun pad en inrit te ver-
hogen. Bewoners van Flottielje kun-
nen hun pad en inrit laten verhogen 
door de aannemer. Deze regeling is 
beschreven in een bewonersbrief die 
inmiddels is rondgebracht. 

Planning planten 
In het plantseizoen 2011/2012 wor-
den de nieuwe bomen en struiken ge-
plant. Het vervangen van niet aange-
slagen beplanting gebeurt in het na-
jaar van 2012.

Zaal open 19.30 u. Aanvang 20.00 u.
3 feb. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kos-

ten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 
3 feb. Klaverjassen in wijksteunpunt Bilderdijkhof Tijd: 13.30 u. Kos-

ten: €2,50. 
4 feb. Midwinterconcert Harmonieorkest KnA en Interkerkelijk koor 

United. De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang; 20.00 u. 
Kaarten voorverkoop: € 8,50. Aan zaal: € 10. Zaal open: 19.30 
u. 

4 feb. Postzegelruilbeurs v/a 10.00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijk-
hof 1. Inl.: 0297-525556.

7 feb.  Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van 
2 enthousiaste muzikanten. Begint om 10.00 u en eindigt om 
12.00 u. Kosten: €2,- incl. koffie/thee in de pauze.

10 feb. Concert COV Amicitia: Messiah van Handel. RK Kerk, Drie-
huisplein te Mijdrecht. Aanvang: 20.00 u. Kosten: €21,-; 65+ 
€20,- Kerk open vanaf 19.15 u. Kaarten te koop bij Bruna, Am-
stelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. Ook via Wil van de 
Water, tel. 0297-566377. 

10 feb. Sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof! Aanvang: 13.30 u. Kos-
ten: € 2,50.

12 feb.  ‘A D-F!NE Valentine! ‘ Soul- en Motownkoor D-F!NE geeft 
een bijzonder Valentijnsoptreden met High Tea. Kaartjes kos-
ten €25,- p.p. (incl. High Tea), geniet van de ambiance van de 
Thamerkerk 14.30 u. Kaarten zijn te bestellen via www.soul-
koor.nl of info@soulkoor.nl 

12 feb. Muziekmiddag met duo Jean en Marian in wijksteunpunt Bil-
derdijkhof van 14.00-16.00 u. Kosten: €5,- incl. koffie/thee. 
Kaarten te koop in het wijksteunpunt. Tel: 567209.

17 feb. Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 u.
17 feb. Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 u. Kos-

ten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 u. 
18 feb. Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. 

Tot 15 feb. kunt u zich inschrijven bij Joop van Diemen (0297-
546900) of in het dorpshuis (0297-531528). Kosten €10,-. De 
zaal gaat open om 9.00 u en er wordt van 10.00-18.00 u ge-
kaart. 

18 feb/ Drie miniworkshops ‘Zingen van binnen naar buiten’. Atelier de 
24 mrt.  Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: 

€110,-. Aanvang: 9.30 u. Meer informatie: www.praktijkclarity.
nl

19 feb. Colla Voce treedt op in Thamerkerk. Houtblaasensemble met 
cello en contrabas spelen Mozart, Dvorak en Gounod o.l.v. 
Bob Berkemeier. Aanvang: 14.30 u. Toegangsprijs: €12,-. In-
fo: www.scau.nl

21 feb. Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorps-
huis De Quakel. Kosten €2,50. Inschrijven v/a 13.00 u en om 
13.30 u begint het kaarten.

21 feb.  Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van 
twee enthousiaste muzikanten. Uit verschillende genres wordt 
gezongen. Aanvang: 10.00 u en einde:12.00 u. Kosten: €2,- 
incl. koffie/thee in de pauze.

23 feb. Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lo-
kaal 6, 1e etage. Tijd: 19.45-21.30 u. Kosten: € 7,50. 

24 feb. Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 u. Kos-
ten: €0,50 per kaartje.

 evenementen vanaf februari 2012 
 staan op www.uithoorn.nl

Groenvakken in eigen beheer
De bewoners die een groenvak in ei-
gen beheer hebben, moeten de be-
planting vóór aanvang van de werk-
zaamheden verwijderen en tijde-
lijk ergens anders planten. Hiervoor 
stelt de gemeente een stuk openbaar 
groen beschikbaar. Na de herinrich-
ting kan de beplanting weer worden 
teruggezet.

informatie
Met vragen of opmerkingen kunt u te-
recht bij de heer Warmerdam van de 
afdeling Leefomgeving. Dit kan tele-
fonisch, 0297-513111, van maandag 
t/m donderdag van 8.00-16.30 uur en 
op vrijdag van 8.00-11.30 uur

BOuw LanDBOuwBruG 
Bij FietsBruG 
nOOrDDammerweG

De provincie Noord-Holland begint 
deze week met de aanleg van een 
brug voor grote landbouwwerktuigen 
die rijden vanaf de Randweg naar 
de landbouwgronden ten zuid-oos-
ten van de fietsbrug Noorddammer-
weg. De werkzaamheden beginnen 
met het intrillen van de damwanden. 
Daardoor kunnen omwonenden ge-
luids- en trillingshinder ervaren. Ge-
durende de werkzaamheden is de 
Randweg van 1 februari tot 1 mei 
slechts via één rijbaan te gebruiken. 

informatie 
Met vragen kunt u terecht bij me-
vrouw Anica Kortland van de provin-
cie Noord-Holland: 06-53250225 (op 
maandag, dinsdag en donderdag-
ochtend). 

aFsLuitinG VOet/
FietsPaD Bij Prinses 
ireneBruG 

Vanaf 23 januari tot uiterlijk 15 fe-
bruari 2012 is mogelijk dat vanwe-
ge werkzaamheden bij de Prinses 
Irenebrug, het voet/fietspad bij deze 
brug wordt afgesloten. Voetgangers 
en fietsers worden omgeleid met be-
hulp van borden. De omleiding geldt 
van 8.30 uur tot maximaal 16.00 uur. 

informatie
Met vragen over deze werkzaamhe-
den kunt u terecht bij het provincia-
le Servicepunt Wegen en Vaarwegen 
via 0800 - 0200 600 (gratis).

Help vogels de winter door èn 
voorkom rattenoverlast



Raadslid Jan Hazen van de VVD neemt ons 
mee naar het industrieterrein van Uithoorn, 
recentelijk het middelpunt van veel commotie 
rondom de handel in qat. 

Qat, niet veel mensen zullen 
het ooit hebben gezien. 
Toch werd het de afgelopen 
maanden landelijk een 
thema, waarop de Tweede 
Kamer ingreep en zorgde 
dat het verhandelen van 
qat waarschijnlijk per 1  
maart verboden is in 
Nederland – een aanpassing 
van de Opiumwet wordt 
momenteel voorbereid.

Schande
Vooral Somaliërs kauwen 
op qat, het plantje dat 
volgens Jan Hazen nog 
het meest lijkt op ‘een 
groot uitgevallen takje 
perterselie’. “Qat is een 
Somalische traditie”, weet 
het VVD-raadslid. “Als 
Somaliërs een familiefeest 
hebben, dan hoort qat 
daarbij.”

Verbazing
Hazen keek met verwonde-
ring naar de commotie
rondom de qat-handel. 

Die zorgde in Uithoorn 
voor geluidsoverlast, kleine 
criminaliteit en steeds meer 
geweldsincidenten. Hazen: 
“De handel is en was legaal. 
Hoe kan het dan dat we 
niets kunnen doen aan 
de overlast die het veroor-
zaakt?” Hazen besloot in 
het onderwerp te duiken. 
Zijn ontdekking: “In 
Uithoorn kwam qat op de 
agenda door de overlast, 
landelijk lag dat anders. 
In de rest van Nederland 
ging het vooral over de 
ontwrichtende werking 
die qat-gebruik heeft op 
de Somalische gemeen-
schap. Dat is ook de reden 
dat qat verboden wordt.”

Schiphol
Qat is weliswaar een lichte 
drug, hij leidt dikwijls wel tot 

lusteloosheid. Burgemeester 
Dagmar Oudshoorn zei daar 
het volgende over: “De men-
sen werken niet en geven 

veel geld uit aan de qat. Het 
verlamt een complete gene-
ratie.” Dat het ondertussen 
in Uithoorn vooral ging over 
overlast, is niet vreemd. 
Hazen: “De hele qat-distributie 

op het Europese vasteland 
loopt via Uithoorn. In 201 1  
ging er 844.000 kilo qat van 
Schiphol naar ons dorp. Voor 
een gemeente als Uithoorn 
is dat bijna niet te beheersen.”

Handhaving
Hazen stelde in de gemeen-
teraad vragen over de qat-
problematiek, met name 
over het optreden van het 
gemeentebestuur tegen 
de overlast. Hij is blij dat 
er nu een oplossing is. “Het 

is Uithoorn boven het hoofd 
gegroeid, we hebben het 
probleem te groot laten 
worden. Dat mag niet nog 
eens gebeuren. Handhaving 
van de openbare orde 
moet altijd plaatsvinden. 
Als gemeente kunnen 
we lessen trekken uit 
deze geschiedenis. En 
we kunnen nu werk gaan 
maken van de verdere 
ontwikkeling van het 
industrieterrein. Dat is 
ook erg belangrijk.” 

R A A D S A G E N D A

Datum: 26 januari 2012 
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: raadsvergadering

1    Opening 

2    Vragen van raadsleden, 
beantwoording door 
college 19.45 uur

3    Bestemmingsplan 
Amsterdamseweg 
20.00 uur

4    Stemmingen 21.00 uur

Bekijk de complete agenda 
op www.uithoorn.nl/ris

De tijdsduur per onderwerp 
is een inschatting. Het vol-
gende Informerend Debat 
is op 2 februari 2012.

Doe mee aan de enquête!
De gemeenteraad van 
Uithoorn is benieuwd naar 
uw mening over de gemeen-
teraad. Daarom vragen wij 
of u mee wilt werken aan 
het onderzoek. Vanaf 27 
januari treft u de enquête 
aan op www.uithoorn.nl 
en www.uithoorn.nl/ris. 
De gemeenteraad van 
Uithoorn dankt u hartelijk 
voor uw medewerking. 

D E  G E M E E N T E R A A D  V A N  U I T H O O R N  I N F O R M E E R T  U  O V E R  Z I J N  A C T I V I T E I T E N

‘We hebben het probleem 
te groot laten worden’

‘Als gemeente kunnen we lessen trekken uit de qat-problematiek’

Kijk voor meer informatie 
op www.uithoorn.nl

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

Raadslid Jan Hazen van de VVD

Hoe gaat Winkelcentrum 
Zijdelwaard er in 201 3 uitzien? 
Ko Roet, projectdirecteur bij 
beheerder WPM, presenteerde 
de plannen voor het nieuwe 
winkelcentrum in de vergade-
ring van 1 5 december 201 1 . 
Doel is om een plek te creëren 
waar mensen niet alleen gaan 
winkelen, maar elkaar ook 
kunnen ontmoeten op het zo-
genaamde ontmoetingsplein. 
En dat alles in een verkeers-
veilige omgeving die licht, 
lucht en warmte uitstraalt. 

Er komen vier ingangen, een 
ruim parkeerdek voor onge-
veer 450 auto’s, voldoende 
mogelijkheden om fi etsen te 
stallen en ruimte voor vracht-
wagens om op een voor het 
publiek veilige manier te 
laden en te lossen. Bij de ont-
wikkeling zal veel aandacht  
zijn voor duurzaamheid. Het 
plan werd positief ontvangen 
door de raad, maar er waren 
ook kritische geluiden. Vooral 
de verkeersveiligheid blijft 
een aandachtspunt. Jordy 

Keimes van het CDA wilde 
van de heer Roet weten of er 
onderzoek naar de precieze 
behoefte aan parkeerplaatsen 
en fi etsenstallingen is gedaan. 
Ook baart het de gehele raad 
zorgen dat een stukje uit het 
park De Groene Scheg opge-
offerd wordt om het laden en 
lossen soepeler en veiliger te 
laten verlopen. Wethouder 
Verheijen benadrukte dat er 
nog geen besluiten zijn geno-
men.  Begin 201 3 gaat de schop 
daadwerkelijk de grond in. 

Nieuw winkelcentrum Zijdelwaard op raadsagenda
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G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

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

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de 
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële 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, tel. 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 lig-
gen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de 
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens an-
ders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Qua-
kel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare biblio-
theek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk wor-
den 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 in-
dienen. 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 in-
gediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de ver-
gunning 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 voor-
ziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzienin-
genrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van 
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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 be-
handeling 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 ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen. 
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats. 
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn. 
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn 2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de ta-

rieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 
2011.

Tijdelijk: 
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m 

22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of 
de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111

- Verordening Afvalstoffenheffing 2012, Verordening Forensenbelasting 2012, 
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening 
Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Preca-
riobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Riool-
heffi ng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende 
Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart 2012. Contactper-
soon: mr. A.S. Polder 0297-387580.

- Verkeersbesluit Gebod gedeeltelijk op trottoir parkeren ter hoogte van Ruwe Bies 
4. Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. 
S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Oud- & Nieuwviering De Kwakel. Ter inzage van 21 december 
2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Instellen tijdelijke gelegenheid voor laden en lossen op In het 
Rond.

 Ter inzage van 21 december 2011 t/m 1 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. 
van der Waals, 0297-513111.

- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning 
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.

 Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m 

22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselfl at 101 als 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7 
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren 
hiertegen is nog niet mogelijk.
Thamerdal
- Zijdelveld 54, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen 

en het vergroten van een hotel en het uitvoeren van funderingsverbetering. Ont-
vangen 20 januari 2012

Zijdelwaard (Europarei)
- Nijhoffl aan 24b, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van as-

besthoudende plafondbeplating uit de garage/berging. Ontvangen 18 januari 
2012.

 INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING
Thamerdal
- Zijdelveld 54, intrekken omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbrei-

ding aan de linker zijgevel en het vergroten van de 1e verdieping. Bezwaar: t/m 
28 februari 2012.

 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
- Boterdijk 39b, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 27 februari 2012.
- Boterdijk 91, vergunning aan de exploitanten van Poldersport B.V. voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 31 december 2014;
 - een drank- en horecavergunning.
 Bezwaar t/m 27 februari 2012.
- Vuurlijn 51, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een sportieve 

buitenschoolse opvang. Beroep: t/m 7 maart 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhof)
- Legmeerplein 2, omgevingsvergunning voor het slopen van een cafetaria. Be-

zwaar: t/m 29 februari 2012.
Thamerdal
- Prins Bernhardlaan 14, omgevingsvergunning voor het uitvoeren van funderings-

herstel. Bezwaar: t/m 27 februari 2012.
Zijdelwaard (Europarei)
- Herman Gorterhof 92 , omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 27 februari 2012.

 VERKEERSBESLUIT
Zijdelwaard
Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de ingang van Brusselfl at 101 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de in-
gang van Brusselfl at 101 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 7 maart 2012 ter inzage. Daartegen kan 
tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
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Uithoorn in bedrijf
EDITIE JANUARI

“Goed communiceren is zo dicht 
mogelijk langs elkaar heen praten”

Geachte collega-ondernemers en overige inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel,

Als ondernemend Uithoorn willen wij graag alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel maandelijks informeren mid-
dels een column in de Nieuwe Meerbode over alle ontwik-
kelingen en plannen binnen onze gemeentegrenzen.
Dit is een eerste aanzet waarin ik u graag aan de hand mee 
wil nemen langs de diverse activiteiten van ondernemers 
en Gemeente.

Wellicht heeft u in de Nieuwe Meerbode van de afgelopen 
week gezien dat ondernemend Uithoorn positief het nieu-
we jaar in is gegaan.
Op de nieuwjaarsreceptie van de Ondernemersvereniging 
Uithoorn (OVU) en de Industriële Kring Uithoorn (IKU) in 
het Best Western Schiphol Airport Hotel, waren vele onder-
nemers aanwezig om gezamenlijk op een positieve manier 
het nieuwe jaar in te gaan.
Bij deze gezellige borrel waren ook onze burgemeester 
mevrouw Dagmar Oudshoorn en de wethouder voor E.Z. 
de heer Jeroen Verheijen aanwezig.

Zoals u misschien weet zijn er in onze gemeente diverse 
winkeliers- en ondernemersverenigingen actief.
Om de meningen van al deze verenigingen beter op elkaar 
af te stemmen is besloten een overkoepelend Onderne-
mers Platform op te richten met een tweeledig doel: bin-
nen ondernemers een eenduidig standpunt te kunnen be-
palen (met name richting gemeente) en die onderwerpen 
aan te pakken die uitstijgen boven het belang van de af-
zonderlijke verenigingen. 
Na diverse gezamenlijke bijeenkomsten is besloten deze 
manier van samenwerken een officieel karakter te geven 
door het oprichten van de Stichting Uithoorn in Bedrijf.

Even een voorstelrondje langs de deelnemende verenigin-
gen: ondernemersverenigingen IKU en OVU, de drie win-
keliersverenigingen Zijdelwaard, Amstelplein en Uithoorn 
aan de Amstel en de SBBU voor de beveiliging van be-
drijvenpanden binnen de gemeente. Voor De Kwakel ne-
men deel de Kwakelse Handelsvereniging en LTO Neder-
land v.w.b. de (glas)tuinbouw. Verder nog Koninklijke Ho-
reca Nederland en worden we ondersteund door de Ka-
mer van Koophandel.
Deze Stichting Uithoorn in Bedrijf, kortweg SUB genaamd, 
is officieel in juni van het vorige jaar opgericht.

Wij hebben ons als SUB tot taak gesteld ons prachtige Am-
steldorp beter en daadkrachtiger op de kaart zetten, dit 
voor zowel ondernemers als ook voor de overige inwoners.

Inmiddels hebben we als ondernemers al veel kunnen be-
reiken, dit in een goede samenwerking met de gemeente, 
mede doordat we in alle overlegsituaties volledig worden 
geaccepteerd en ook gewaardeerd.
Om alle taken goed in kaart te kunnen brengen en de juis-
te expertise in te kunnen brengen is er een aantal werk-
groepen en commissies opgericht.
Hieronder even een kort overzicht welke werkgroepen er 
binnen Uithoorn momenteel actief zijn, één daarvan zul-
len we maandelijks behandelen, vandaag ‘Parkmanage-
ment’.

Overzicht werkgroepen: Parkmanagement, Amsterdamse-
weg, Citymarketing, Masterplan Dorpcentrum, Revitalise-
ring Bedrijventerrein, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), 
Ondernemersfonds en Ondernemersplatform de Holland-
se Plassen.

Werkgroep Parkmanagement:
Doel van Parkmanagement voor het bedrijventerrein van 
Uithoorn bestaat uit vier deelgebieden: veiligheid/bevei-
liging, orde en netheid openbare ruimte, dienstverlening 
(denk aan inkoop nutsvoorzieningen, afvalscheiding, kin-
deropvang, etc.) en uitstraling zoals waarde van vastgoed. 
Aanstelling van een parkmanager heeft een hoge priori-
teit.
Op het gebied van veiligheid en beveiliging is door de in-
zet van de SBBU de afgelopen jaren al veel bereikt.
Nu nog is de qathandel als een rotte kies in ons bedrijven-
park, gelukkig kan deze binnenkort getrokken worden om 
een eind te maken aan een jarenlange overlast, ook dit is 
een resultaat van goede samenwerking tussen Gemeente 
enerzijds en de SUB anderzijds.
Tijd dus voor vervolgstappen.
Om het bedrijventerrein goed in kaart te brengen is een 
deskundige partij in de arm genomen om ons hierbij te 
helpen.
Rob van Hulsen is een deskundige op dit gebied en hij zal 
een plan opstellen om al onze problemen te tackelen, met 
name de financiering van de activiteiten naar “Leids en 
Leeuwardens” model.

Tot zover dan deze eerste kennismaking met een van de 
werkgroepen, ik hoop dat het naar meer smaakt..

Ik hoop dat deze column bij zal kunnen dragen tot een be-
tere informatiestroom van de aangesloten ondernemers 
naar alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Nog niet aangesloten ondernemers zou ik willen advise-
ren eens een bijeenkomst van een van de deelnemende 
leden van de SUB bij te wonen en te overwegen zich aan 
te sluiten.
Hoe meer ondernemers zich aan zullen sluiten, hoe beter 
we ondernemend Uithoorn in kaart kunnen brengen en 
verbeteren, ook het netwerken tussen ondernemers on-
derling kan hiermee worden bevorderd.

Graag zou ik u in de gelegenheid willen stellen op deze co-
lumn te reageren.
Ik ben benieuwd naar uw mening hierover, maar ook uw 
vragen of opmerkingen zou ik graag willen zien.
U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met mij 
door te mailen met: michel@ovu.biz
Met heel veel belangstelling zie ik uw reacties tegemoet!

“Zolang de lepel in de brijpot staat, willen we allemaal een 
vinger in de pap hebben.”

Michel Harmsen,
Bestuurslid SUB en Voorzitter OVU

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

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

brAnDweer 
& PoLitie

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

informAtief
coLofon

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl, 
nEs A/D AmsTEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
 
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

125e jaargang

oPlAgE: 14.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of 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

sinds 1888

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op 
showroommodelleN vaN grote merken:

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

Sleep & Dream   auping   HülSta   life time   B-Clever   
SCapa Home   gelDerlanD   eSSenza   pip StuDio   

BeDDingHouSe   fiSCHBaCHer   little Diva   Carré

OP=OP

94*98_winter_11_02.indd   1 22-12-11   14:52Mijmeringen

Door Flavoring
We hebben de eerste weken van het jaar achter de rug en een aantal 
goede voornemens zijn vervaagd of weggespoeld met de regen van 
afgelopen week. Maar om mij heen hoor ik toch nog wel wat men-
sen die bezig zijn met een dieet. Nu heb ik zelf een haat-liefde ver-
houding met diëten. Ik geloof er niet in, maar toch ben ik er de afge-
lopen jaren wel eens in getrapt met het idee ‘als ik dit dieet nou zo-
lang volg en ik zoveel ben afgevallen, dan is alles goed’. Gevolg was 
meestal dat ik inderdaad wat gewicht verloor en dat een kleine twee 
jaar later dat gewicht met rente er weer bij zat. 
Nu hoorde ik laatst van het EenKiloPerWeek dieet. Het klinkt aanlok-
kelijk en dan denk ik meteen, wat is het addertje onder het gras? Je 
kunt je online (gratis) inschrijven en 10 weken lang krijg je iedere dag 
een e-mail met de recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Als je 
deze volgt, val je vanzelf af, staat op de site te lezen. Het is een aanra-
der om te googelen op de term ‘een kilo per week’, want je verdrinkt 
in een wirwar van diëten die allemaal beloven dat met hun methode 
je een kilo per week afvalt.
Te vinden is het bovengenoemde ‘een kilo per week dieet’, maar ook 
10 kilo afvallen zonder sporten (methode afvallen in balans) en het Dr 
Frank dieet. En als je dan wat verder leest, is te zien dat het ‘een kilo 
per week dieet’ is gebaseerd op het eitwitdieet zoals bijvoorbeeld het 
Dr Frank dieet of het Atkins dieet. Oftewel het is allemaal een pot nat.
Wat is het toch dat wij met vele anderen vallen voor deze populisti-
sche reclameuitingen? Verstandelijk weten we allemaal dat elk pond-
je door het mondje gaat. En we weten ook dat afvallen niet makkelijk 
is, maar geloven we echt dat we 10 kilo in 10 weken kwijt kunnen ra-
ken? Ongeacht lengte, gewicht, bmi (body mass index), eetgewoon-
tes en hoe veel of weinig we bewegen? Ik geloof het niet, maar er zijn 
er genoeg die het geloven of denken ‘ik probeer het gewoon, we zien 
wel waar de weegschaal op stil blijft staan’. Proberen af te vallen met 
een methode of zonder is bewonderingswaardig, als het echt nodig 
is. Helaas zijn er ook veel mensen die een gezond bmi hebben, maar 
toch willen afvallen. 
Waarom willen we nu afvallen door middel van een speciaal dieet? 
Vermoedelijk is de behoefte aan een lijstje met wat je mag en niet 
mag eten hoog. Niet hoeven na te denken over wat je moet eten of 
nu weer moet koken. Je kijkt gewoon op je daglijstje, doet de bood-
schappen en eet dat wat je mag. Maar vroeg of laat moet je zelf weer 
gaan nadenken en zelf keuzes maken. Wat eet ik vandaag, wat haal 
ik in de supermarkt, eet ik wel of niet dat gebakje op die verjaardag? 
Een afvalpoging is pas succesvol als je de kilo’s er ook vanaf weet te 
houden. Ik heb geen idee hoeveel mensen elk jaar op dieet gaan en 
hoeveel mensen blijvend een gezond gewicht daaraan overhouden. 
Blijvend afvallen is gewoon ontzettend lastig omdat er overal verlei-
dingen om ons heen zijn. Misschien zijn we zelf wel de grootste spel-
breker in deze, denk maar aan het stemmetje in je hoofd dat kan 
fluisteren ‘nu mag je heus wel even los hoor, je hebt zoveel dagen 
netjes gegeten’. Diëten zijn kennelijk succesvol, want er wordt een 
hoop geld verdiend in deze business. Het is nu nog wachten op het 
leven lang dieet, voor als je bent afgevallen na het ‘een kilo per week 
dieet’. Ik heb alvast een naam ervoor bedacht. Mijn vader zei het vroe-
ger altijd al, toen had ik er een hekel aan. Maar ik zeg het nu ook: Doe 
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!

DIEET

Laatste aanmelding schilder-
cursussen De Penseelstreek
Uithoorn – Komende vrijdag 27 ja-
nuari van 19.00 tot 21.00 uur en 
zaterdag 28 januari van 15.00 tot 
17.00 uur is het in Atelier De Pen-
seelstreek aan de Potgieterlaan 16 
voor de laatste keer dit seizoen mo-
gelijk zich aan te melden voor een 
cursus aquarelleren of acryl. Er zijn 

nog enkele plaatsen vrij. Info: tel. 
(0297)540444 of e-mail: info@ate-
lier-penseelstreek-uithoorn.nl. Ook 
aanmelding via website www.ate-
lier-penseelstreek-uithoorn.nl is 
mogelijk. Folders over de cursussen 
van Atelier De Penseelstreek liggen 
in de bibliotheek.

Mijdrecht/Aalsmeer - Deze week 
verschijnt de nieuwe ‘Mitsubishi 
Update’: uw huis-aan-huisblad van 
Mitsubishi-dealer Autobedrijf van 
Yperen uit Mijdrecht en Aalsmeer. 
Hij staat weer vol met informatie 
over het hele Mitsubishi-gamma, én 
met primeurs. Zoals het feit dat Mit-
subishi maar liefst twee nieuwe mo-
dellen introduceert in 2012: de Mi-
rage en de PX-MiEV II. Ook leest u 
meer over de samenwerking met tv-
programma ‘The Voice Kids’. Uiter-
aard staan daarnaast de vertrouw-
de Mitsubishi-modellen weer in de 
belangstelling, met de Colt in de 
hoofdrol. En wist u al dat ook rap-
per Yes-R tegenwoordig in een ASX 
rijdt? De Mitsubishi-dealer legt uit: 
“2012 wordt een mooi jaar voor Mit-
subishi. Er komen twee nieuwe mo-
dellen uit, maar ook met de ver-
trouwde modellen zitten Mitsubi-
shi-rijders nog steeds op rozen. Bij-
voorbeeld met de Colt. Die is met 
zijn huidige prijs van 9.999,-- euro 
de allervoordeligste 5-deurs in zijn 
klasse!” 

Colt
De Colt is en blijft een rijk uitgerus-
te ´hoogzitter´ met veel extra’s. De 
huidige prijs vanaf 9.999,- euro is 
uniek, vooral omdat u voor dat geld 
een 5-deurs auto krijgt. Vijf deuren 
zorgen voor extra gemak voor de 
eigenaar, en later voor een hoge-

re inruilwaarde dan een model met 
3 deuren. Kortom: de Colt blijft een 
topper uit het Mitsubishi-gamma.
Nieuw: Mirage en PX-MiEV II Eind 
dit jaar is er weer iets nieuws bij 
Mitsubishi. In de tweede helft van 
2012 komt de PX-MiEV II uit, de 
eerste zogenoemde ‘plug-in hybri-
de’ van Mitsubishi, die elektrisch rij-
den combineert met rijden op ben-
zine. Dat zorgt voor een verbruik 
van slechts 1 op 60 en een minima-
le CO2-uitstoot! Naast deze noviteit 
lanceert Mitsubishi dit jaar de Mi-
rage, een superzuinige, voordelige 
en compacte stadsauto. Meer we-
ten? In de Mitsubishi Update vindt 
u alle details!

ASX
Ook de populaire Mitsubishi ASX 
blijft in 2012 vast en zeker een suc-
cesnummer. Tatjana Simic en Ben 
Saunders reden er al in rond, maar 
nu is ook rapper Yes-R gevallen 
voor de stoere ASX. Lees er meer 
over in de Mitsubishi Update, en 
ontdek waarom de ASX ook voor u 
de ideale auto kan zijn!

Meer weten over de modellen en 
acties van Mitsubishi? Let u dan de-
ze week extra goed op uw brieven-
bus. Daarin vindt u de vierde edi-
tie van de Mitsubishi Update, met 
al het laatste nieuws! en volgende 
week een advertentie in deze krant.

Mitsubishi stunt met 
primeurs in 2012
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Opening van 3+ lokaal en 
voorlezen bij Borus
Uithoorn - Bij Borus Kinderopvang 
is op woensdag 18 januari een prin-
ses op bezoek geweest, genaamd 
Hannah Hooghaar. Om de nationa-
le voorleesdagen en het 3+ lokaal 
te openen kwam Prinses Hannah 
Hooghaar op bezoek. Zij knipte daar 
officieel het lint door en heeft daar-
na voorgelezen uit het boek ‘Mama 
Kwijt’, dat gekozen was als prenten-
boek voor dit jaar. Speciaal hiervoor 
waren alle 3+ kinderen van Borus 
Kinderopvang uitgenodigd om hier-
bij aanwezig te zijn. In het 3+ lokaal 
worden extra activiteiten aangebo-

den zoals dansen, lezen, knutselen 
en bakken om zo de kinderen van 
deze leeftijd voor te bereiden op de 
basisschool en ze extra te stimule-
ren met leuke uitdagingen.
Nadat Hannah Hooghaar prachtig 
had voorgelezen was er voor de kin-
deren een drankje en plakje cake, 
wat ze erg lekker vonden. De kin-
deren hebben Hannah Hooghaar 
daarna uitgezwaaid omdat zij weer 
terug moest naar haar kasteel. Hier-
na zijn de kinderen zelf nog even op 
ontdekkingstocht gegaan door het 
nieuwe lokaal.

Eerste DUS!-tas is uitgereikt
Uithoorn/De Kwakel - Wie zich 
inzet voor een duurzaam en solidair 
Uithoorn maakt kans op een DUS!-
tas. DUS! staat voor duurzaam en 
solidair en is de lokale partij waarin 
GroenLinks en D’66 samenwerken. 
Tijdens de nieuwjaarsborrel van de-
ze partij op 18 januari werd de eer-
ste DUS!-tas verloot onder de be-
zoekers. 
Voortaan zal deze tas met enkele 

regionale en/of Fair Tradeproducten 
iedere maand uitgereikt worden aan 
een van de vele vrijwilligers in Uit-
hoorn en De Kwakel die zich inzet-
ten voor een duurzaam en solidair 
Uithoorn. Als stimulans voor hun in-
zet, betrokkenheid en werk. Ria Zijl-
stra, initiatiefneemster van de DUS!-
tas liet tijdens de borrel de DUS!-tas 
met producten zien en overhandig-
de hem aan een van de aanwezigen.

Fotokring Uithoorn 
bestaat veertig jaar
Uithoorn - Iedere twee weken ko-
men de leden van Fotokring Uit-
hoorn bij elkaar om elkaars foto-
werk te bespreken. Naast opdrach-
ten die aan het begin van het sei-
zoen vastgesteld worden, wordt ook 
‘vrij werk’ besproken. Dit wordt ge-
daan door de verkiezing van de fo-
to van de maand, een soort van fo-
tokringcompetitie, waarbij ieder lid 

van de fotokring zijn of haar bes-
te foto kan indienen. Naast be-
spreking van de foto’s worden ook 
de nummers 3, 2 en 1 gekozen. In 
de maand december was het the-
ma ‘Straling’. De foto van de maand 
december is gemaakt door Margot 
Fiechter. Zie voor meer informatie 
over de Fotokring en het jubileum:  
www.fotokringuithoorn.nl

Hoofdontsluiting Oude Dorp via
de Thamerlaan en de Bernhardlaan

Vervolg van voorpagina
Mocht de gemeenteraad akkoord 
gaan met de plannen dan staan de 
Thamerlaan en Prins Bernhardlaan 
en daarmee de bewoners het nodi-
ge te wachten aan werkzaamheden 
voor de toekomstige herinrichting 
die begin 2013 van start zal gaan. In 
augustus van dat jaar zal alles moe-
ten zijn afgerond.
Voordat hiermee wordt begonnen is 
de gemeente voornemens in maart 
het overleg te starten met bewo-
ners, winkeliers en buurtbeheer in 
het gebied om met elkaar de inrich-
ting, inclusief groen, van de lanen 
te bepalen. Uitgangspunt is een in-
richting die voldoet aan de richtlij-
nen voor Duurzaam Veilig Verkeer. 
Dat betekent dat er in ieder geval 
een fietsstrook of fietspad wordt 
aangelegd.
Daarbij dringt zich direct de vraag 
op of daar wel genoeg ruimte voor 
is als er ook nog parkeerplaatsen 
voor auto’s bij de woningen moe-
ten overblijven. Het is nu al smal. 
Als daar straks ook nog vrachtau-
to’s langs moeten en niet te verge-
ten hulpdiensten als brandweerwa-
gens. Maar dat is een kwestie van 
de weg breed genoeg te ontwerpen 
(desnoods ten koste van de bermen 
van de middensloot?).

Werk aan de winkel
Voor de geplande herinrichting zegt 
de wethouder nu nog geen uitge-
werkte plannen op tafel te kunnen 
leggen in welke vorm dat zal gaan 
gebeuren. Ook (nog) niet wat er 
met de rotonde bij de kruising Prin-
ses Christinalaan/Prinses Irenelaan 
gaat gebeuren. Dat komt pas aan 
de orde als de omgelegde N201 in 
gebruik is genomen en de ’knip’ in 
de Irenebrug voor de garagevari-
ant onder het Amstelplein een feit 
is. Het staat wel zo goed als vast dat 
de Thamersloot (de singel tussen 
de Thamerlaan en Prins Bernhard-
laan) wordt gehandhaafd. Boven-
dien wordt in februari een zogehe-
ten ‘trillingsonderzoek’ van de bo-
dem uitgevoerd om te zien in hoe-
verre de funderingen van de aan de 
weg gelegen woningen bestand zijn 

tegen zwaarder verkeer. Daarnaast 
wordt de bestaande riolering in de 
Prins Bernhardlaan door een geheel 
nieuwe vervangen. Het plan is daar-
mee in maart/april van dit jaar te 
starten. Verder moeten de Thamer-
laan en Prins Bernhardlaan, als ge-

volg van verzakking, 50 tot 70 centi-
meter (…) worden opgehoogd. Dat 
houdt tevens in dat de tuinen en op-
ritten van de woningen aan die ver-
hoging moeten worden aangepast. 
En mocht de verhoging inderdaad 
boven het halve meter uitkomen, 
betekent dat voor de bewoners een 
fiks stukje grond in de voortuin bij-
storten dan wel de opritten behoor-
lijk verhogen. En komen de drem-
pels van de voordeuren dan niet la-
ger dan het wegdek te liggen? Me-
ten is weten! Vervanging van de rio-
lering zal volgens de wethouder ge-
faseerd verlopen. Men is dus niet 
voornemens om beide lanen voor 
langere tijd helemaal af te sluiten.
Voorts moeten de beschoeiingen 

en damwanden in de Thamersloot 
worden vervangen. De overlevings-
kans van de aanwezige bomen is bij 
het ophogen van de weg, de riole-
ringswerkzaamheden en het aan-
brengen van nieuwe beschoeiingen 
heel klein. Dat betekent helaas dat, 

onafhankelijk van de keuze voor de 
hoofdontsluitingsroute, de bomen 
moeten worden gerooid. Op een na, 
en dat is de rode beuk naast de toe-
gang tot het viaduct bij de busbaan. 
In aanmerking nemend hoe groot 
de ‘knik’ in de lanen met de aanslui-
ting op de onderdoorgang wordt, 
kan hij blijven staan. Anders wordt 
getracht deze te verplanten. De ver-
wachting is dat al deze voorberei-
dende werkzaamheden op de her-
inrichting minimaal een half jaar in 
beslag zullen nemen. Al met al is er 
veel werk aan de winkel.

Minder verkeer
De gemeente heeft een verkeers-
onderzoek laten uitvoeren naar ver-

De Amsterdamseweg wordt doorgetrokken en sluit middels het viaduct onder de busbaan aan op de Thamerlaan en 
de Prins Bernhardlaan

Bij de voorbereidende werkzaamheden verdwijnt al het groen. De forse verhoging van het wegprofiel zal consequen-
ties hebben voor de toegang naar de woningen en voortuinen

Na de herinrichting is dit verleden tijd

schillende mogelijkheden voor het 
vervolgtracé van de Amsterdam-
seweg van en naar het Dorpscen-
trum. Uit de verschillende varian-
ten en uitgangspunten die men zich 
gesteld heeft, blijkt dat verkeersaf-
wikkeling via de (aangepaste) Tha-
merlaan en Prins Bernhardlaan de 
meest geschikte, maar ook logi-
sche keuze is. Er zijn bovendien stu-
dies naar de verkeersintensiteit van 
en naar het Oude Dorp verricht. Ge-
looft u het of niet, maar daaruit is 
gebleken dat in 2030 de totale hoe-
veelheid verkeer 10 tot 20% minder 
(…) zal zijn dan nu. In 2015, net na 
de omlegging van de N201, ligt dat 
percentage evenwel tussen de 14 
en 24%. De vermindering wordt ver-
oorzaakt door de omlegging van de 
N201: er is geen doorgaand verkeer 
meer en veel autoverkeer in Uit-
hoorn rijdt straks andere routes dan 
nu het geval is.
Bovendien rijdt er op dit moment 
sluipverkeer op de Thamerlaan en 
Prins Bernhardlaan, onder ande-
re om de files op de N201 te ver-
mijden. En dat is straks alleen nog 
bestemmingsverkeer zo wordt ge-
zegd. Maar hoever kun je in de toe-
komst kijken? Aan de andere kant 
moet men natuurlijk ergens een ba-
sis hebben om vanuit te werken. En 
dat zijn de berekende verkeersmo-
dellen. De komende jaren zullen 
moeten uitwijzen of men het bij het 
rechte eind heeft gehad.
Het verkeersonderzoek laat ook zien 
dat de verschillende mogelijkheden 
elkaar niet veel ontlopen waar het 
gaat om verkeersveiligheid en de 

wachttijd bij oversteken. Het be-
langrijkste onderscheid is dat de 
route vanaf de Amsterdamseweg 
via de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan vice versa de meest logi-
sche route is. Daarbij komt dat ver-
keer, ook fietsers, elkaar minder 
hoeft te kruisen dan bij andere va-
rianten, zoals bij toevoeging van de 
Admiraal Tromplaan het geval zou 
zijn en dat komt de veiligheid ten 
goede.

En het vrachtverkeer?
In de huidige situatie rijden onge-
veer 200 vrachtwagens per etmaal 
over de Thamerlaan en Prins Bern-
hardlaan. Dit zijn vrachtwagens voor 
bevoorrading van winkels en ho-
reca, bezorgdiensten bij bewoners, 
vuilniswagens enzovoorts. Bij onbe-
perkte openstelling voor vrachtver-
keer – dat kan dan onder het via-
duct door - worden dat op termijn 
500 (…) vrachtwagenritten per et-
maal. Dit aantal is meegenomen bij 
de berekening van de totale hoe-
veelheid autoverkeer in 2030.
Al met al zullen de bewoners aan de 
Thamerlaan en Bernhardlaan ruim 
een jaar veel uitvoerende werk-
zaamheden voor hun deur krij-
gen dat ongetwijfeld voor de nodi-
ge overlast zal zorgen. Zij zullen er 
naar verluid een goede riolering en 
wegdek zonder wateroverlast (en 
groen?) voor terugkrijgen. Maar of 
men blij zal zijn met het feit dat hun 
lanen als doorgaande route voor 
bestemmingsverkeer gaan funge-
ren, is nog de vraag.
Toegegeven, het kan wellicht niet 
anders, Uithoorn is nu eenmaal zo 
gebouwd en er zijn weinig alterna-
tieven om de mobiliteit anders te la-
ten verlopen, maar toch.
De buurtbewoners zullen ongetwij-
feld van zich laten horen tijdens in-
formatie- en inloopavonden. Het zal 
nog een hele kluif worden om de 
plannen in goed overleg met elkaar 
te kunnen uitvoeren.
Maar dat Uithoorn aan de Amstel 
ook hiermee andermaal op de kaart 
wordt gezet kan als een pluspunt 
worden gezien.
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Dag van de bètavakken op 
het VeenLanden College
Regio - Dinsdag werd op het Veen-
Landen College de bètadag gehou-
den voor de leerlingen van de twee-
de klassen.
In een groot aantal lokalen volgden 
de leerlingen in kleine groepjes ver-
schillende onderwerpen die ze van 
tevoren hadden gekozen. 
Onder leiding van docenten van de 
TU Delft, eigen docenten en gast-

docenten hielden de leerlingen zich 
bezig met onderwerpen op het ge-
bied van de betavakken. 
Zo kon gekozen worden uit de vol-
gende onderwerpen: Naar de over-
kant, het bouwen van een stabili-
teitsvliegtuig, gamemaker, suiker, 
cosmetica, come fly with me, bloed, 
geheimschrift en Met beide hand 
door elektronikaland.

Goed
tehuis 
gezocht
Regio - Deze lieve Amerikaan-
se buldog van 1 jaar zoekt een 
nieuwe baas. De reu, Snyper is 
zijn naam, is sociaal en lief voor 
kinderen en katten. 
Heeft u interesse, wilt u dan con-
tact opnemen met de Dieren-
bescherming Aalsmeer e.o., tel. 
0297-343618.

Honderddagenfeest 
VeenLanden College
De Ronde Venen - Op vrijdag 3 fe-
bruari hebben de eindexamenleer-
lingen van de locatie Mijdrecht het 
100-dagenfeest. Hiermee wordt ge-
vierd dat het eindexamen voor de 
deur staat.
’s Morgens om 09.00 uur vertrek-
ken de bussen naar de Uithof in 
Den Haag waar de leerlingen gaan 
schaatsen, skiën of snowboarden. 
Rond 14.30 uur zijn de bussen weer 
terug bij school. Om 18.00 uur be-
gint het galadiner voor de eindexa-
menleerlingen in de aula van het 
VeenLanden College in Mijdrecht. 

Vanaf 17.00 uur wordt veel verkeer 
rondom de school verwacht. De 
leerlingen worden gebracht met al-
lerlei verschillende voertuigen. Ou-
ders, familie en vrienden zijn uitge-
nodigd om bij de aankomst aanwe-
zig te zijn. De aanbevolen rijroute is 
als volgt: vanaf de Dukaton over de 
Aquamarijn naar de Diamant zodat 
de leerlingen tegenover het school-
plein kunnen uitstappen. Dit om te 
voorkomen dat de voertuigen van 
beide kanten komen en het verkeer 
vaststaat. Om 21.00 uur begint het 
eindfeest in de Willisstee in Wilnis.

IVN-lezing over Klauwieren
Regio - Wel eens gehoord van de 
Grauwe Klauwier en de Klapekster? 
Wilt u meer weten over deze vrij on-
bekende vogelsoorten? Kom dan op 
dinsdag 7 februari naar de lezing 
door Marijn Nijssen over in Neder-
land voorkomende klauwieren. Tot 
het midden van deze eeuw was de 
Grauwe Klauwier een broedvogel in 
Nederland. In het polderland was hij 
schaarser dan in de duinen, maar hij 
ontbrak bijna nergens. In totaal ging 
het om tenminste enige duizenden 
paren. Door zijn typische gedrag, 
met name het opspietsen van insec-
ten, stond de vogel bekend onder 
tal van volksnamen als Negendoder, 
Bruine Doorndraaier en Bremspel-
der. Nu zie je deze bijzondere vo-
gels vrijwel niet meer in Nederland, 
laat staan in onze regio. In de win-
ter heb je nog wel kans om in onze 
buurt een overwinterende Klapek-
ster te zien bijvoorbeeld in de Die-
mer Vijfhoek nabij Amsterdam. 2012 

is uitgeroepen tot het Jaar van de 
Klauwier zodat deze vogelsoorten 
extra aandacht krijgen. Marijn Nijs-
sen doet al 20 jaar onderzoek naar 
de Grauwe Klauwier die in Neder-
land broedt en de Klapekster die 
hier overwintert. Hij gaat ons al-
les vertellen over de kansen en be-
dreigingen voor deze vogels. Zijn ze 
ten dode opgeschreven in Neder-
land of gaan ze juist vooruit in aan-
tal? En welk beheer helpt daarbij? 
Hoe zit dat nu met het maken van 
een voorraadkast opgeprikte mui-
zen, kikkers en kevers? En waarom 
zitten ze toch altijd bovenin topjes 
van struiken en bomen? Op dinsdag 
7 februari krijgt u alle antwoorden in 
een boeiend verhaal. De lezing be-
gint om 20.00 uur en wordt gege-
ven in NME-centrum De Woudreus 
aan de Pieter Joostenlaan 28a in 
Wilnis. Voor info kunt u bellen naar 
(0297)534562. Zie ook www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.

Aanstaande dinsdag 31 januari
Bewonersoverleg Legmeer
Uithoorn - Dinsdagavond 31 janua-
ri wordt er weer een bewonersover-
leg voor de Legmeer gehouden. Het 
overleg vindt plaats in het buurt-
steunpunt (het gebouwtje naast de 
Deen-supermarkt). De aanvang is 
19.30 uur. 
Op de agenda staan deze keer in 
ieder geval de herontwikkeling van 
het Legmeerplein en de stand van 
zaken met betrekking tot de bestra-
ting van wegen en voetpaden.  Ook 
is de buurtregisseur bij een deel van 
het overleg aanwezig. Daarnaast is 
er natuurlijk ook ruimte ingepland 
om ideeën, plannen en wensen van 
bewoners uit de Legmeer te bespre-
ken. Het bewonersoverleg is be-

doeld om bewoners de gelegenheid 
te geven gezamenlijk van gedach-
ten te wisselen over alle zaken die 
de Legmeer aangaan. U bent daar-
om van harte uitgenodigd. Zaken 
waar overeenstemming over be-
staat worden meegenomen naar het 
buurtbeheeroverleg. Aan dat buurt-
beheeroverleg nemen, naast een 
delegatie van bewoners, ook de ge-
meente, de woningcorporatie, de 
politie en het welzijnswerk deel.
De agenda en de bijbehorende 
stukken kunt u opvragen door een 
mailtje te sturen naar: gdschiffart@
cardanus.nl . Maar u kunt natuurlijk 
ook gewoon langskomen komende 
dinsdagavond 31 januari.

Pyjamaontbijt op de 
Toermalijn
Uithoorn – Vorige week woensdag 
18 januari vond de start plaats van 
de Nationale Voorleesdagen. Voor-
lezen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en bezorgt hun veel 
plezier. De nationale voorleesda-
gen hebben als doel het voorlezen 
aan jonge kinderen te stimuleren. 
Zo worden kleintjes grote lezers. 
De groepen een tot en met vier van 
Toermalijn mochten daarom in pyja-
ma op school ontbijten. De kinderen 
kwamen op school in hun mooiste 
pyjama’s, vaak met sloffen en knuf-

fel. Nadat de kinderen gezellig sa-
men hun broodje hadden opgege-
ten werd er door de juffen, de mees-
ter en een voorleesmoeder voorge-
lezen uit een prentenboek. Natuur-
lijk waren ook zij in pyjama gehuld. 
Al met al was het een gezellige och-
tend en een geweldige start van de 
Nationale Voorleesdagen.

De rest van de week stond in het te-
ken van de voorleesdagen. Dit bete-
kende, dat de kinderen volop kon-
den genieten van prachtige boeken 
en verhalen.

 

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. 06-53315557r

Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin. Voorpoten  
 witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.

Gevonden:
- Mijdrecht, Hofland-Noord: rood/zalmkleurige kat met brede nek,  
 witte bef, wit sokje aan rechterpoot, geringde staart, enorm
 wollig, goed gevoed. 
- De Kwakel, Noord-zuid route: grijs/witte kat met chip.
- Mijdrecht, Bovendijk: grote witte kater met donkere staart en  
 donkere vlek tussen de oren.
- Wilnis, Veenweg: rode kater met witte bef en witte sokjes achter.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en  
 heeft een chip. 
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.
- Hond. Amerikaanse Buldog van 1 jaar. Hij is lief voor kinderen
 en katten en is erg sociaal.

De Drechtdijk is een belangrijk tracé binnen de opzet van het Verkeerstruc-
tuurplan De Kwakel

Verkeerstructuurplan
De Kwakel in de maak
De Kwakel - Wethouder Maarten 
Levenbach (Verkeer & Vervoer) pre-
senteerde afgelopen vrijdag aan de 
verzamelde pers op het gemeente-
huis het Concept Verkeerstructuur-
plan voor het woongebied De Kwa-
kel en omgeving. In concept, want 
het gaat hier in eerste instantie om 
plannen. Bedoeld om de leefbaar-
heid van de regio te waarborgen 
door de afwikkeling van het verkeer 
in goede en veilige banen te leiden. 
Door de omlegging van de N201, de 
drukker wordende N231, meer in-
dustriële bedrijvigheid, de bouw van 
nieuwe woonwijken en mede daar-
door het toenemende gemotoriseer-
de verkeer, blijkt met name de regio 
rond De Kwakel in mobiliteit straks 
vast te lopen als er geen afdoen-
de maatregelen worden getroffen. 
Door de gemeente is daartoe een 
concept Verkeerstructuurplan ge-
maakt, waarbij in de procesvorming 
bewoners, ondernemers, vertegen-
woordigers van landbouw- en so-
ciaal-maatschappelijke organisa-
ties, sportverenigingen en vele an-
dere belanghebbenden zijn betrok-
ken. Ook de omliggende gemeen-
ten en de Stadsregio Amsterdam, 
Basisschool De Zon en FloraHol-
land, om maar enkele te noemen, 
hebben als gesprekspartners hun 
inbreng gehad. Al die gegevens zijn 
tijdens een aantal werkbijeenkom-
sten verzameld. Daarbij kon ieder-
een ongeremd zijn of haar inbreng 
ter tafel brengen, meningen uiten 
en ‘wilde ideeën’ op de basisplan-
nen inbrengen. Dat kon men onder 
andere ook doen op de Bewoners-
bijeenkomst van 16 november jl. Bij 
dit alles is men begeleid door ver-
keersdeskundigen. De verzamelde 
gegevens zijn samengevoegd met 
die van het werkteam, dat in okto-
ber 2011 al was begonnen met het 
inventariseren van de belangrijkste 
routes en knelpunten. Vervolgens is 
hieruit een visie ontwikkeld op de 

verkeersstructuur en in een rapport 
samengevat, aangevuld met con-
crete maatregelen voor de komende 
jaren, Concept Verkeerstructuurplan 
genaamd. Dit rapport werd afgelo-
pen vrijdag aan de pers voorgelegd.

Reacties inwoners 
Het Concept Verkeerstructuurplan 
legt de gemeente op 8 februari a.s. 
voor aan de inwoners van De Kwa-
kel. Zij kunnen inschieten op het 
verkeersplan en de bijbehorende 
maatregelen die daarvoor zijn be-
dacht. De bijeenkomst vindt plaats 
in de kantine van Sportvereniging 
KDO, Vuurlijn 51. Iedereen die be-
lang heeft bij een goede en veilige 
verkeersafwikkeling in De Kwakel 
en omgeving, is hierbij uitgenodigd 
om kennis te nemen van de plan-
nen en aan de (mogelijke) discus-
sie deel te nemen. Het programma 
begint om 19.30 uur. Het is van be-
lang dat zoveel mogelijk inwoners 
van zich laten horen omdat het ver-
keerstructuurplan ingrijpende ge-
volgen kan hebben op de mobili-
teit, maar in positieve zin kan bijdra-
gen aan de toekomstige leefbaar-
heid van de woonkern. Mede op ba-
sis van de reacties stelt de gemeen-
te vervolgens het definitieve Ver-
keerstructuurplan De Kwakel op. Dit 
plan wordt in maart 2012 voorge-
legd aan het college van B&W en in 
april 2012 aan de gemeenteraad. Na 
vaststelling van het plan wordt be-
keken hoe de maatregelen in de be-
groting voor de komende jaren kun-
nen worden ingepast. De verwach-
ting is dat men dit jaar al aan de slag 
zal kunnen gaan met het realiseren 
van de eerste maatregelen. Niet ver-
geten dus op woensdagavond 8 fe-
bruari aanwezig te zijn!

Een uitgebreid artikel over de in-
houd van het verkeerstructuurplan 
en de voorgestelde maatregelen ziet 
u de komende week in deze krant.

Lekkere lunch met mooi 
verhaal op de Vuurvogel
Uithoorn - Afgelopen week was 
het de week van de Nationale Voor-
leesdagen. Wellicht heeft u Prinses 
Laurentien horen vertellen op tele-
visie en radio dat (voor)lezen van 
groot belang is voor de ontwikke-
ling van alle kinderen op de basis-
school. Maar ook vóórdat kinderen 
de basisschool betreden is voorle-
zen enorm belangrijk. Goede tali-
ge vaardigheden geven kinderen la-
ter meer mogelijkheden in de keuze 
van het voortgezet onderwijs en op 
nog latere leeftijd meer mogelijkhe-
den in de keuze van een beroeps-
opleiding. De Vuurvogel, een taalex-
pertise school, onderschrijft dit be-
lang en is erg actief op het gebied 
van taal, waaronder lezen en voor-
lezen. Dit begint al bij de inpandi-
ge peuterspeelzaal ‘de Vuurvliegjes’ 
met het VVE programma KO Totaal. 
De Vuurvogel kent het vijf-gelijke-
dagen-model: de school gaat om 

acht uur ’s morgens open, de kin-
deren lunchen op school met de 
leerkracht en om 14.00 uur gaat de 
school uit. Tijdens de lunchmomen-
ten worden de leerlingen voorge-
lezen door hun leerkracht, wat rust 
geeft tijdens het eten en de kinde-
ren de gelegenheid geeft heerlijk 
in een verhaal op te kunnen gaan. 
Vorige week woensdag 18 januari, 
de startdag van de Nationale voor-
leesdagen, lunchten de kinderen dit 
keer niet met hun eigen leerkracht. 
Dit keer wisselden de leerkrachten 
van groep tijdens de lunch. Er werd 
voorgelezen uit boeken van o.a. 
Carry Slee, Jacques Vriens.

Helemaal in een boek opgaan waar-
door je de tijd vergeet? Alsof je zelf 
een toeschouwer bent in het verhaal 
of dat je jezelf in één van de (hoofd)
personen herkent? Een leuke start 
van de Nationale voorleesdagen.

Expositie ‘Vergeten kunst’ 
in het gemeentehuis
Uithoorn - De schilderijen van de 
expositie ‘Vergeten Kunst’ in het ge-
meentehuis van Uithoorn zijn van 
deelnemers van de ontmoetings-
groepen voor Vergeetachtigen van 
Vita welzijn en advies. De exposi-
tie is officieel geopend door burge-
meester Oudshoorn en is alleen nog 
vandaag, woensdag 25 januari, in de 

openbare ruimte van het gemeente-
huis te bezichtigen. Voor meer in-
formatie over de Ontmoetingsgroep 
zelf kunt u contact opnemen met 
Caroline Vrijbergen-coördinator van 
de Ontmoetingsgroep voor Vergeet-
achtigen en Mantelzorgers, tel. 0297 
533540 of via e-mail: c.vrijbergen@
vitawelzijnenadvies.nl
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Wethouder deelt eerste 
Puk & Ko thuistassen uit 
Uithoorn - Bij Peuteropvang ’t 
Overstapje was vorige week don-
derdag 19 januari wethouder Ria 
Zijlstra te gast bij de introductie van 
het nieuwe thema ‘Dit ben Ik’, een 
van de thema’s uit de methode Ko 
Totaal is, die aangeboden wordt bij 
alle peuteropvang- en kinderdag-

verblijven van Kinderopvang Soli-
doe (de Uithoornse kinderopvang + 
Kinderhof Aalsmeer=Kinderopvang 
Soldioe sinds 1 januari 2011) en 
basisscholen de Regenboog en de 
Vuurvogel. 
De kracht van de methodiek zit hem 
in een gevarieerd en betekenis-

Zaterdag 4 februari in De Schutse

Harmonie KnA organiseert 
Midwinterconcert
Uithoorn - Op zaterdagavond 4 fe-
bruari zal de Harmonie van KnA on-
der leiding van dirigent Ruud Plet-
ting een geweldig Midwintercon-
cert ten gehore gaan brengen in de 
Schutse.
Dit concert zal in samenwerking 
worden gegeven met Interkerkelijk 
Koor United onder leiding van Rob 
van Dijk. Gezamenlijk zullen zij een 

paar prachtige muziek- en zang-
stukken ten gehore gaan brengen 
waar u heerlijk van kunt gaan ge-
nieten.
Wilt u lekker ontspannen van de 
muziek en zang genieten, kom dan 
zaterdagavond 4 februari naar de 
Schutse aan de Merodelaan 1 nabij 
winkelcentrum Zijdelwaard en Ver-
zorgingshuis Het Hoge Heem. Aan-

Taxatiemiddag in Hotel 
Restaurant Het Rechthuis
Uithoorn –Aanstaande maandag 
30 januari opent Hotel Restaurant 
Het Rechthuis aan Schans 32 van 
13.00 tot circa 16.00 uur haar deu-
ren voor taxateur en veilinghouder 
Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal 
deze dag oude en zeldzame boe-
ken, atlassen, handschriften, kloos-
terboeken en of oude (Staten)bij-
bels voor het publiek op hun waarde 
schatten. Molendijk is vooral gespe-
cialiseerd in oude geschiedenis, to-
pografie, (staten)bijbels en theolo-
gie. De heer Molendijk organiseert 
twee keer per jaar een veiling van 
oude/antieke boeken en was orga-
nisator van diverse boekenmarkten 
in den lande, zoals de Veluwse boe-
kenmarkten. Verder kan advies wor-
den gegeven tot verkoop of restau-
ratie van oude boeken en bijbels. 
Ook het opstellen van een taxatie-
rapport voor de verzekering is mo-
gelijk. 
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de 
hand van bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi. Een 
nauwkeurige vaststelling van de 

waarde van boeken is afhankelijk 
van de druk en van de staat waarin 
het boek verkeert. Met enige regel-
maat komen er op dit soort taxatie-
dagen uiterst zeldzame werken voor 
de dag en soms duiken zelfs geheel 

onbekende boeken op. Regelmatig 
taxeert Molendijk op uitnodiging in 
musea, bibliotheken, kerken en op 
monumentendagen. De belangstel-
ling is overwegend groot op der-
gelijke dagen. Inmiddels heeft Arie 
Molendijk bijna 1000 taxatiedagen 
op zijn naam staan. De entree voor 
taxatie bedraagt vijf euro en de kof-
fie staat klaar.
Er is voldoende parkeergelegenheid 
in de omgeving.

Aanstaande zondag 29 januari:

Kinderkoor Xing zingt over opa’s en 
oma’s bij Danscentrum Colijn 
Uithoorn - Kinderkoor Xing heeft 
weer een heel nieuw liedjespro-
gramma ingestudeerd en wil dit 
graag aan het publiek laten horen!
Dit koor dat onder leiding staat van 
Ireen van Bijnen gaat optreden bij 
Danscentrum Colijn aanstaande 
zondag 29 januari om 15.00 uur. Op 
het programma staan liedjes die al-
lemaal over opa’s en oma’s gaan. 
De 25 kinderen van Xing hopen dan 
ook dat er extra veel opa’s en oma’s 
komen luisteren! Het zijn vooral vro-
lijke liedjes, bijvoorbeeld over oma’s 
die nog lekker aan jazzballet en ka-

rate doen of oma’s die een nieuwe 
vriend hebben! Ook de opa’s zijn 
soms nog heel actief: er is er één 
die nog op de fiets de kranten rond-
brengt. Maar er is ook een liedje 
over een oma die af en toe wat in de 
war is…. Het optreden eindigt met 
een liedje dat iedereen kan meezin-
gen: ‘M’n opa’ uit de musical Ja zus-
ter, nee zuster.

Drie van de liedjes zijn speciaal voor 
Xing geschreven, want het kinder-
koor heeft twee ‘huis’componisten: 
Henk van ’t Hoff en Joost Tel. 

Als intermezzo zullen de meiden 
van de Glee Club van Colijn hun de-
buutoptreden doen. De Glee Club is 
in september gestart en deze mei-
den richten zich op de lastige com-
binatie van (meerstemmige) zang 
en dans. Zij zullen twee spetterende 
Glee-nummers live zingen en dan-
sen!
Iedereen is van harte welkom om 
komende zondag 29 januari te ko-
men luisteren naar kinderkoor Xing 
in Danscentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 in Uithoorn. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is vrij.

vang van het concert is 20.00 uur en 
de zaal zal vanaf 19.30 uur open zijn. 
In de voorverkoop zijn kaarten te 
verkrijgen voor 8,50 bij Boekhan-
del Ten Hoope in het Zijdelwaard en 
bij CSU aan de Stationstraat 60, ook 
kunt u ‘s avonds terecht in het KnA 
gebouw aan het Legmeerplein 49. 
En natuurlijk zijn er ook kaarten aan 
de zaal te verkrijgen voor 10,-.

vol aanbieden van woorden in een 
thema. In dit kader is er een ‘thuis-
tas’ ontwikkeld met uitnodigende 
materialen waarmee ouders aan-
haken bij het thema. De gemeente 
Uithoorn heeft gelden beschikbaar 
gesteld voor dit initiatief en Wilma 
Abath van Stichting Cardanus coör-
dineert het vullen van de tassen. 
De eerdergenoemde organisaties 
en basisschool ‘t Startnest heb-
ben in september 2011 met de ge-
meente Uithoorn het Voor en Vroeg-
schools Educatie convenant geslo-
ten waarmee wordt beoogd dat elk 
kind een gelijke kans krijgt in het 
onderwijs door zo vroeg mogelijk in 
te spelen op eventuele achterstan-
den. 
Een werkgroep van ouders en leer-
lingen van de praktijkschool Uit-
hoorn zorgt voor het ontwikkelen, 
kopiëren, knippen, lamineren van 
materialen en zij maken dat de tas-
sen echt uitnodigen om mee aan de 
slag te gaan! De wethouder liet zich 
niet onbetuigd en gaf ouders sug-
gesties bij de materialen uit de 1e 
tas. Vanaf vandaag zult u de tas re-
gelmatig in het straatbeeld zien! 
Omdat er over de 200 tassen gevuld 
moeten worden en het bovenal erg 
leuk om is om voor je kind bezig te 
zijn, kunt u aanhaken bij de werk-
groep op vrijdagochtend (1x 14 da-
gen) in de Vuurvogel of de Regen-
boog. Ouders kunnen zich hiervoor 
opgeven bij de leidster of de leer-
kracht.

Een eigen gezicht voor het 
VeenLanden College: het speeddaten
Regio - Steeds meer middelbare 
scholen kiezen er voor om een eigen 
identiteit te ontwikkelen. Het Veen-
Landen College richt zich op Onder-
nemend Onderwijs.

Vecon
In dit kader zijn al verschillende 
stappen gezet. Vanaf dit schooljaar 
mag het VLC zich “Vecon Business 
School” noemen.
Leerlingen in de Havo en Atheneum 
bovenbouw kunnen certificaten be-
halen op het gebied van onderne-
men en financiële administratie. In 
Vinkeveen wordt gestart met de On-
dernemende Mavo. 

Entrepenasium
Daarnaast neemt het VeenLan-
den College deel aan de ontwik-
keling van het Entreprenasium. In 
het Entreprenasium wordt onder-
nemend leren gestimuleerd. Leer-
lingen ontdekken of er een onder-
nemer in hen schuilt en krijgen fa-
ciliteiten en gereedschappen om dit 
te ontwikkelen. Op dit moment vol-

gen twee HAVO brugklassen als pi-
lot het ‘Jij de baas’-project. Dit is de 
start van het Entreprenasium. ‘Jij 
de baas’ is een serie lessen waar-
bij maatschappelijk bewust onder-
nemen centraal staat.
De leerlingen krijgen gedurende 
een aantal lessen en evenementen 
de kans om zich te verdiepen in het 
ondernemerschap. Een van de eve-
nementen tijdens deze cursus was 
de Goede Doelen Markt. Tien orga-
nisaties kwamen in november naar 
het VLC en brachten hun activitei-
ten onder de aandacht. De leerlin-
gen kregen de kans om zich in de 
verschillende goede doelen te ver-
diepen en kozen er één uit. Nu is het 
de bedoeling is dat ze een minion-
derneming starten met als doel het 
goede doel van hun keuze te gaan 
helpen. 

Speeddate met ondernemers
Een onderdeel van het ‘Jij de baas’-
project is een ‘Speeddate met on-
dernemers’. De groepjes leerlingen 
komen bij een ondernemer aan tafel 

zitten en krijgen gedurende pakweg 
tien minuten de kans om de onder-
nemer te bevragen. Ze moeten zich 
van te voren voorbereiden en heb-
ben dus als het goed is enkele vra-
gen paraat over een zelfbedachte 
originele activiteit en in een onder-
nemingsachtige setting.
Het is hierbij de bedoeling dat de 
leerlingen worden geprikkeld hun 
ideeën verder uit te werken en te 
verbeteren.

Deelnemende ondernemers zijn:
Peter Egbers (Medisch Training 
Centrum Mijdrecht), Henk van der 
Laan (Architectenbureau H. W. van 
der Laan), Peter van Rossum (Van 
Rossum Makelaardij), Peter van 
Dort (van Dort & Partners), Yvonne 
de Haan (Accountant Xtra), Roeland 
van der Wilt (C & R van der Wilt), 
Lillian Hartman (Ronday & Hartman 
Advocaten), Ronald van den Bosch 
(R&D Carparts), Ron van Asselt 
(Dierenhandel Exotica), Lineke Kool 
(Get Styled - Hair & Visagie), Dani-
el Storm (Reclamebureau Switch2).

Van Kouwen nu ook uw Fiat dealer 
voor Amsterdam en Amstelveen
Regio - Per 1 februari neemt Van 
Kouwen het Fiat dealerschap over 
van Falco Amsterdam en opent een 
gloednieuwe showroom aan de Kui-
perbergweg 17 te Amsterdam Zuid-
oost. Van Kouwen is hiermee Fiat 
dealer voor De Ronde Venen, Uit-
hoorn, Amstelveen een heel Am-
sterdam. Met deze groei geeft Van 
Kouwen aan toekomst te zien in het 
merk Fiat met de vooruitstrevende 
schone technologieën en het unieke 
design. Theo van Kouwen, directeur: 
“Er komen in deze tijd mooie kansen 
voorbij en deze overname past pri-
ma in onze strategie, sterke merken 
in een sterk gebied. Dit betekent dat 
wij in ons gebied Groot Amsterdam, 
voor onze klanten altijd een dealer-
vestiging om de hoek willen hebben 
van de merken die wij vertegen-
woordigen. Wij zijn inmiddels 2 jaar 
succesvol Fiat dealer vanuit onze 
vestiging Vermeij in Uithoorn, en dit 
is voor ons een mooie kans om dit 
prachtige merk ook vanuit Amster-
dam te mogen vertegenwoordigen.”

Fiat Vermeij wordt Van Kouwen
Inmiddels is het al weer 2 jaar gele-
den dat Van Kouwen het familie be-
drijf Fiat Vermeij in Uithoorn heeft 

overgenomen. Een prachtig bedrijf 
met meer dan 40 jaar Fiat ervaring 
en een trouwe klantenkring.
Onder de vlag van Van Kouwen 
heeft het bedrijf de afgelopen 2 jaar 
ook vele nieuwe klanten mogen ver-
welkomen en is het Alfa Romeo ser-
vice dealer voor de regio geworden. 
Bij de opening van de nieuwe ves-
tiging per 1 februari in Amsterdam 
Zuid Oost zal Fiat Vermeij voortaan 
ook Van Kouwen gaan heten. Dit om 
geen onduidelijkheid voor de klant 
te laten ontstaan, immers alle 9 fili-
alen hebben dan dezelfde naam en 
dragen bij aan de naamsbekend-
heid van Van Kouwen. 

Van Kouwen Beleving
Frank Vaneman, directeur; “Het 
pand aan de Kuiperbergweg in Am-
sterdam Zuid Oost, waar voorheen 
de merken Saab en Chrysler werden 
verkocht, wordt momenteel gron-
dig verbouwd met maar één doel 
voor ogen: een optimale service- en 
klantbeleving, uniek in de autowe-
reld!
In deze gloednieuwe vestiging gaan 
wij naast Fiat, ook de prachtige Itali-
aanse merken Alfa Romeo en Abar-
th vertegenwoordigen. Het wordt 

een ‘Italiaanse winkel’, die ons de 
mogelijkheid geeft om de klant een 
optimale merkbeleving te geven. 
Maar net zo belangrijk, in ons nieu-
we bedrijf gaan we onze bestaan-
de klantbenadering, waarin de klant 
centraal staat, nog verder optimali-
seren. 
Het begint bij een hartelijk wel-
kom als u binnenkomt, een directe 
persoonlijke ontvangst. U mag van 
ons altijd een professioneel advies 
en verregaande service verwach-
ten. Maar het belangrijkst is de na-
zorg omdat we willen weten of u te-
vreden bent. Dit alles in een pret-
tige en sfeervolle omgeving waar-
in de merken Fiat, Alfa Romeo en 
Abarth optimaal tot hun recht ko-
men.” Ondanks het feit dat de ver-
bouwing nog niet is afgerond, is ie-
dereen al vanaf 25 januari van har-
te welkom in de nieuwe vestiging 
voor verkoop en servicewerkzaam-
heden. En uiteraard voert Van Kou-
wen direct actie in al haar Fiat ves-
tigingen: Profiteer direct van de ver-
bouwingsuitverkoop met flink voor-
deel van morgen, donderdag 26 tot 
en met aanstaande zondag 29 ja-
nuari. Kijk voor meer informatie op  
www.vankouwen.nl.
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Geslaagd ‘Batizado’ van 
leden van Capoeira
Uithoorn - Afgelopen weekend de-
den de leden van Capoeira Uithoorn 
‘Batizado’. Dat is een soort examen 
waarbij de capoeiristas een koord 
ontvangen. Het evenement was ge-
organiseerd door de groep Gingaxé, 
waar Capoeira Uithoorn deel van 
uitmaakt.
Er waren zo’n tachtig enthousias-
te beoefenaars bij elkaar gekomen 
in Hilversum voor een twee dagen 
durend feest met muziek en vecht-
dans. Bekende capoeiraprofes-
sors uit binnen- en buitenland wa-
ren aanwezig. Met de authentieke 
Braziliaanse instrumenten Berim-
bau (een boog met snaar), Pandei-
ro (tamboerijn), Agogô (tweetonige 
bel) en Atabaque (hoge trommel), 
werd de horda (cirkel van dansers) 
opgezweept tot acrobatische bewe-
gingen.
De leerlingen, vanaf 7 jaar, kregen 
allemaal de mogelijkheid om met 
de grootmeesters te ‘spelen’ in ver-
schillende workshops. Het weekend 
werd afgesloten met de officiële Ba-
tizado (Portugees voor ‘doop’). Van 
Capoeira Uithoorn waren de leerlin-
gen uitstekend voorbereid door hun 

leraar Frans Roodvoets (in de ca-
poeirawereld bekend als Mobilette); 
Zip, Jesse, Tiffany, Angelo en Mar-
greet kregen een wit corda, en Pen-

ny en Dylan een gele corda. Het was 
een fantastische belevenis met heel 
veel positieve energie en een war-
me sfeer.

Dertien prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Judoka’s van Judo-
school Blaauw hebben afgelopen 
weekeinde meegedaan met een ju-
dotoernooi in Almere. Er hadden 267 
judoka’s van 24 clubs ingeschreven 
voor dit toernooi. De kinderen wer-
den onderverdeeld op kleur band en 
gewicht in 63 poules zodat ze mini-
maal drie wedstrijden moesten ma-
ken. Van de 42 ingeschreven judo-
ka’s van Judoschool Blaauw had-
den er aan het eind van de dag 8 
een eerste plaats en 5 een tweede 
plaats. Naast een prijs voor de eer-
ste en tweede plaats kregen ook de 
overige deelnemers in de poule een 
prijs voor de derde plaats.
Sommige poules waren heel span-
nend en moest het onderlinge re-
sultaat bepalen wie er eerste werd. 
Dit overkwam Simon Klappe en Ti-
mo Droogh. Gelukkig was dit in hun 
voordeel en werden zij beide eerste 
in hun poule.
Ook David Fluks, David Fiege, Mar-
tijn ten Veldhuis en Teun Gieling wa-
ren goed in vorm. Zij wisten al hun 
wedstrijden binnen de wedstrijdtijd 
op ippon te winnen zodat ze trots 
hun beker voor de eerste plaats in 
ontvangst mochten nemen.

De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: David 
Fiege, David Fluks, Luuk Haarman, 
Martijn ten Veldhuis, Ruben Duijn, 
Simon Klappe, Teun Gieling.
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden tweede: 
Bram Koenders, Ilyas Farah, Jouke 

van Westrenen, Nadine van Westre-
nen, Romano Vermeulen Alle ove-
rige deelnemers hebben zeer goed 
hun best gedaan en mochten bij de 
prijsuitreiking hun beker voor de 
derde plaats in ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

Jetze Plat stoomt zich 
klaar voor de Paralympics
De Kwakel - Er is nog een lange 
weg te gaan voor Jetze Plat als hij 
wil deelnemen aan de Paralympics 
die dit jaar op 29 augustus in Lon-
den (vlak na de Olympische Spelen) 
van start gaan. Topsporter Jetze Plat, 
inwoner uit De Kwakel, zal er graag 
bij willen zijn in het onderdeel hand-
biken. Dat is racen met een driewie-
lige racefiets die wordt voortbewo-
gen door een met de hand aange-
dreven crancksysteem.
Ze worden gebruikt door sporters 
die een beperking aan het gebruik 
van hun benen hebben, dit in tegen-
stelling tot hun collega wielrenners 
die dezelfde sport wel met hun be-
nen beoefenen. Jetze Plat (20) be-
hoort tot de eerste categorie. Van-
af zijn geboorte heeft Jetze een be-
perking in het gebruik van zijn on-
derdanen. Met een prothese kan 
hij zich weliswaar op korte afstan-
den voortbewegen, maar daar blijft 
het bij. Jetze is vanaf zijn vroege 
jeugd al met sport bezig en heeft 
voor handbiking gekozen. Hij racet 
met een zogeheten vastframe-bike, 
een (race)fiets die niet aan de rol-
stoel hoeft te worden gekoppeld. 
Dit type fiets heeft een zelfstandig 
frame met meestal drie wielen. De 
vastframe-bike wordt gebruikt voor 
de sportieve activiteiten zoals hard-
fietswedstrijden en voor langere 
toertochten van 30 tot 200 km.
Deze handbike heeft door het vaste 
frame een betere wegligging en rijdt 
lichter dan een ‘aankoppel-hand-
bike’. De zit op een vastframe-hand-
bike kan verschillen, dit kan een ge-
wone zithouding zijn maar ook ge-
knield of liggend zoals op een lig-
fiets. De wedstrijden die gereden 
worden zijn vergelijkbaar met de 
bekende wielercriteria, dus ronden 
afleggen op een uitgezet parcours. 
Het zijn geen etappes zoals bijvoor-
beeld De Ronde van Nederland.

Wereldtop
Jetze rijdt zijn wedstrijden onder 
het logo van de wielerbond KNWU 
(afdeling aangepast wielrennen). 
Hij staat bekend om zijn sportieve 
prestaties, want regelmatig valt hij 
in de prijzen bij Nationale, Europese 
en Wereldkampioenschappen. Hij is 
Nederlands kampioen wegwedstrij-
den in 2010 en 2011 en Nederlands 
kampioen Tijdrijden in 2011.
Vanzelfsprekend vergt dat dagelijks 
de nodige training en conditieop-
bouw en dat liegt er niet om. Tus-
sen de 20 en 30 uur in de week is hij 
er wel mee bezig. Met recht kan je 
spreken van een man die alles voor 
zijn sport over heeft en zich daar-
mee kwalificeert als een inwoner 
van de gemeente Uithoorn en met 
name De Kwakel waar men respect 
voor kan opbrengen. Zeker gezien 
de resultaten die hij neerzet.
Wie daarvoor belangstelling heeft 
zou zijn website eens moeten be-
zoeken: www.jetzeplat.nl. Jetze be-
hoort in zijn sport tot de wereldtop!
Jetze Plat heeft een technische op-
leiding en was tot voor kort in dienst 
bij Double Performance uit Gouda, 
een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in high performance sportrolstoe-
len en invalidenwagens. Het bedrijf 
is tevens een van de sponsors van 
Jetze, net zoals Tweewielerspecialist 
Van Rijn uit Vrouwenakker, de fir-
ma Schijf uit Uithoorn, Van der Veldt 
Bronbemaling BV uit De Kwakel, Fit-
ness Aalsmeer, Autospuiterij Hans 
Plat uit Vrouwenakker, Astrid Mul-
der van 101 Foto’s en Zorgboerde-
rij Inner-art uit De Kwakel. 
Hoofdsponsor is Wolturnus uit De-
nemarken, een bedrijf dat op maat 
gemaakte handbikes en (top)sport-
stoelen vervaardigt van hoge kwa-
liteit. Ook particulieren behoren tot 
de sponsors. De meeste sponsors 
staan ook vermeld op de buitenkant 
van zijn bus waarmee Jetze inclusief 
zijn materieel naar de verschillen-
de wedstrijdlocaties en trainings-
centra in Nederland rijdt. Al het an-
dere gaat per vliegtuig. Mochten er 
meer bedrijven zijn die Jetze even-
eens willen sponsoren, dan zijn die 
vanzelfsprekend van harte welkom 
(zie daarvoor zijn website).

Intussen heeft Jetze zijn baan in 
overleg met het management van 
Double Performance (tijdelijk) op-
gezegd om zich geheel te kunnen 
wijden aan de kwalificatie voor de 
Paralympics. Waar dááraan wil je als 
topsporter toch minstens één keer 
in je leven deelnemen!

Nominaties
Wij vroegen Jetze hoever hij in zijn 
voorbereiding was en naar zijn trai-
ningschema. “Vorig jaar heb ik in het 
Australische Sydney deelgenomen 
aan Worldcup wedstrijden,”vertelt 
Jetze. “Daar mocht ik eigenlijk niet 
naartoe want het betrof een selec-
te groep en ik was kennelijk niet 
goed genoeg. Uiteindelijk mocht ik 
toch mee op voorwaarde dat ik mijn 
eigen vliegticket zou betalen. Dat 
was geen probleem en bovendien 
gaf het een kans om mij te nomine-
ren. Daarvoor moest ik mij in de top 
drie rijden. Het was best een zwa-
re eis. Ik werd toen net vierde, dus 
ik had er niets aan. Twee dagen la-
ter werd ik derde in de tijdrit. Dat 
was mijn eerste nominatie. In ju-
ni organiseerde de bond in Spanje 
weer een Worldcup. Daar heb ik de 
wegwedstrijd gewonnen. Toen had 
ik twee nominaties achter de rug. 
Vervolgens kwam er in september 
nog een WK in Denemarken achter-
aan, maar die verliep voor mij niet zo 

goed. Je wilt wel alles winnen, maar 
dat lukt om uiteenlopende redenen 
niet altijd. Bij die WK heb ik behoor-
lijk lopen balen. Toen ik mijn bei-
de nominaties had gehaald ben ik 
wel in de A-selectie opgenomen en 
dan wordt deelname aan wedstrij-
den betaald.”
Na zijn nominatie in Sydney stopte 
Jetze met zijn reguliere werkzaam-
heden om zich met zijn training voor 
te bereiden op de Olympische Spe-
len. Jetze heeft inmiddels de status 
van topsporter gekregen en krijgt 
daartoe van NOC/NSF een inkomen 
dat ongeveer gelijk staat aan het 
minimum loon. Sponsors vullen aan 
wat hij verder nodig heeft. Niettemin 
kan hij na de Spelen als hij dat wil 
weer terugkomen bij zijn werkge-
ver Double Performance. Door alle 
dagen uitsluitend te sporten begon 
hij het contact met de samenleving 
een beetje te verliezen en daardoor 
ook de mentale scherpte. Hij koos 
ervoor om toch maar weer een dag 

in de week aan het werk te gaan, die 
Jetze tevens ziet als zijn ‘rustdag’. Je 
moet toch een keer je zinnen even 
verzetten om nieuwe energie op te 
bouwen. 

Trainen voor de Paralympics
Het nieuwe trainingsprogramma 
voor de Spelen is al weer van start 
gegaan en gaat Jetze met de groep 
trainen op Papendal. Momenteel 
traint hij privé waar hij in de kracht-
training wordt begeleid door Johan 
Versluijs, terwijl de conditietrainin-
gen onder supervisie staan van Ralf 
Bekes. Daarnaast test Jetze mo-
menteel verschillende voedingspa-
tronen uit. Het plan is dat hij zich 
op 29 februari (de schrikkeldatum 
van het Olympische jaar) aansluit bij 
de groep in Papendal waarna men 
naar Majorca afreist voor een twee-
wekelijks trainingskamp. Dan gaat 
het wielercircus voor de komende 
tijd weer draaien. Behalve dat Jetze 
op een specifieke manier bij slecht 
weer ’s winters op een hometrainer 
zijn conditie en wedstrijdritme bij-
houdt, handbiket hij ook afstanden 
op de weg van tussen de 70 tot 100 
kilometer per keer. Jetze: “Eind mei 
rijden we in Rome weer een World-
cup wedstrijd.
Daar heb ik de mazzel dat ik zowel 
op de weg als in de tijdrit mijn nomi-
natie al binnen heb. Ik moet mij daar 

binnen de top zes zien te rijden om 
mij samen met zes andere renners – 
die ook een nominatie hebben ge-
haald - te kwalificeren voor deelna-
me. We zijn dan met ons zevenen 
maar er worden slechts vijf start-
plaatsen vergeven. Wil ik beslist ze-
ker zijn van deelname aan de Para-
lympics is het noodzakelijk dat ik mij 
naar een podiumplaats tussen de 
eerste drie moet rijden. Daar werk ik 
lichamelijk en geestelijk naartoe en 
dat moet lukken. Bedenk daarbij dat 
niet altijd de sterkste wint, maar wel 
vaak de slimste. Het gaat niet alleen 
om kracht, conditie en uithoudings-
vermogen, maar ook om de tech-
niek van het rijden, over het juiste 
inzicht en mentaal sterk te zijn. Die 
factoren spelen misschien nog wel 
een sterkere rol bij de wedstrijden.”
Jetze Plat, wij wensen jou en je be-
geleidingsteam alle succes met de 
voorbereiding op de Spelen en zien 
je in september graag met een me-
daille op het erepodium staan!



Uithoorn – Zoals ieder jaar heeft 
de horeca in Uithoorn ook voor dit 
jaar weer een gezellige en sfeer-
volle Jazz en Blues Night georgani-
seerd en wel komende zaterdag 28 
januari. Deelnemers aan deze altijd 
ontzettend gezellige avond zijn de-
ze keer Café de Gevel, Café De Her-
bergh 1883 en Café Drinken en Zo.

De Gevel
Dit jaar koos De Gevel voor jazz-
zanger Gino. Bij de jazzliefhebbers 
zeker geen onbekende. Met num-
mers uit lang vervlogen tijden zal hij 
het publiek zeker gaan vermaken. 

Café De Herbergh 1883
Bij Café De Herbergh 1883 treedt de 
band The Scandals op. The Scan-
dals is de nummer één Sixties and 
Rock & Roll band. Meer dan 25 jaar 
ervaring en nog steeds fris en sto-
mend. Je móet wel feesten als je 
deze band ziet en hoort! En dat de-
ze heren swingen bewijst het feit 
wel dat ze hebben getoerd in zo-
wel Zwitserland als Thailand en dat 
er tours gepland staan voor Duits-
land en Spanje. Onlangs verzorgde 
The Scandals nog het voorprogram-
ma bij de Golden Earring waarbij de 
vonken er vanaf vlogen! De bekro-

ning van al dat werken kwam enige 
tijd geleden, toen zijn The Scandals 
zelfs doorgedrongen tot de fi nale 
van The Clash of the Coverbands! 
Het repertoire van The Scandals 
bestaat voornamelijk uit de beste 
songs van artiesten als Chuck Berry, 
The Rolling Stones, Elvis, The Kinks, 
The Animals, Buddy Holly en Carl 
Perkins. Iedereen met zijn/haar wor-
tels en/of sympathie bij de Swinging 
Sixties moet deze band gewoon op 
zijn of haar feest hebben!
 
Drinken en Zo
Bij Café Drinken en Zo zijn de-
ze avond Sugar Boy & the Sinners 
(Swing Blues). Deze band is ont-
staan uit een ‘late night’ jamsessie 
in de zomer van 2010. Sugar Boy 
& the Sinners vertegenwoordigt de 
jongste generatie bluesbands uit 
Nederland. De band bestaat uit vier 
energieke jonge honden die op ei-
genzinnige wijze een mix spelen van 
‘los school’ Rhythm & Blues, Rock & 
Roll en 50’s Soul. Zanger Sugar Boy 
Vielvoye schakelt met gemak van 
zijn soulvolle zang naar dampende 
bluesharp solo’s over.
Bijgestaan door basic ‘in jour face’ 
gitaar en een op twee ronkende 
motoren ronkende ritmesectie zorgt 
deze band voor een energieke vin-
tage sound... Rockin’ and Shakin’ 
the Blues!
Dus zaterdagavond feest bij de ca-
fés De Gevel, De Herbergh 1883 en 
Drinken en Zo in Uithoorn.
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EKSTERS
Pas nu vallen ze op, de grote donkere tak-
kenhopen in de kale boomtoppen. Helemaal 
boven in, maar stormen, zoals die van enkele 
weken terug, hebben geen vat op ze. Ze zijn 
geheel vervlochten met de takken van de boom. 
De grootste zijn overkapt, als je goed kijkt, en 
hebben de ingang aan de zijkant. Je kijkt er 
dwars doorheen. Dat zijn de nesten van Eksters, 
de prachtige zwart/witte vogels met de lange 
staart. De nesten van Zwarte Kraaien zijn wat 
kleiner en zijn niet overkapt. De meeste Ekster-
paren zijn al weer bezig met het frunniken aan 
het nest.
Hoewel ze ’s winters in wat grotere groepen 
leven, zijn ze het hele jaar door gepaard met 
dezelfde vogel, hun hele leven lang. Je hebt 
dat ook bij ganzen en zwanen, alhoewel het 
wel eens uitdraait op een scheiding. Zodra het 
weer wat zachter wordt trekken de paartjes 
naar hun nest en gaan weer verder met het 
groter maken van hun nest. Elk jaar zie je die 
in omvang toenemen. Nieuwbouw wordt niet 
vaak gepleegd, soms wordt er een nieuw nest, 
voor de kinderen?, bovenop 
een oud nest gezet. In de buurt 
van park Wickelhof zie je zo’n 
fl atgebouw. 
Het voedsel halen ze overal 
vandaan: wat de pot schaft 
eten ze. Ze passen zich enorm 
aan. Staan er emelten, kevers 
of wormen op het menu, dan 
eten ze die. Ligt er ergens een 
homp brood of een zak pa-
tat, binnen de kortste keren 
komen er Zwarte Kraaien, 
Kauwtjes en ook Eksters op 
af. Ze eten dode beesten en, 
helaas, ook levende. In mijn 
buurt zit een Eksternest, zie 
foto, en sinds er elk jaar in 
dat nest eieren worden uitge-
broed is er in mijn tuin geen 
Merelnest meer uitgevlogen. 
De Merels kunnen nog zo 
stiekum het nest bouwen en 
eieren leggen, de Eksters krij-

gen het in de gaten. Op zekere ochtend is het 
doodstil bij het Merel- nest, het is geplunderd. 
Vaak gebeurt dat ’s ochtends heel vroeg, als 
we nog liggen te slapen en niet kunnen ingrij-
pen met een oude schoen of iets dergelijks. 
De prachtige vogels worden rovers als ze een 
nest met eieren, maar liever, met jongen op het 
spoor komen.
In het geweldige boek ‘Verklarend en Etymo-
logisch Woordenboek van de Nederlandse 
Vogelnamen’ van Klaas J. Eigenhuis (helaas 
uitverkocht, nog wel op CDRom verkrijgbaar) 
wordt verondersteld dat het woord Ekster wel 
eens afkomstig zou kunnen zijn van het woord 
aghersten, een middeleeuwse aanduiding van 
de in zwart en wit geklede geestelijkheid. Het 
woord Ekster staat ook in de naam Scholekster, 
hetgeen ook weer verwijst naar de zwartwitte-
kening. Volksnamen uit de provincies zijn: Akke 
( Fries), Ikster ( Vlaams), Eister(Achterhoeks). In 
het Utrechts is het gewoon Ekster.

Gerrit Hiemstra

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

Aanstaande zaterdag 28 januari:

Horeca organiseert Jazz 
en Blues Night

Autorijschool Dokter al 
vijftig jaar op de weg
Uithoorn - Er zijn huwelijken die 
lang standhouden. Hetzelfde ge-
beurt bij bedrijven. Bij sommige is 
dat niet uitzonderlijk, maar wel als 
het eenmanszaken betreft. 
Dat is het geval bij Autorijschool 
Dokter. Eigenlijk ook een beetje een 
huwelijk want Freek Dokter (nu nog 
69) is al een halve eeuw verknocht 
aan zijn Autorijschool waarvan hij 
eigenaar is. Waar hij zijn vrouw en 
kinderen op de eerste plaats zet, 
kan je stellen dat zijn rijschool bij 
hem zijn volgende liefde is met alle 
ups en downs die er geweest zijn in 
de achterliggende jaren.
Freek Dokter is van oorsprong ge-
boren en getogen in Wilnis en komt 
uit een gezin met negen kinderen en 
doorliep met succes de Landbouw-
hogeschool. De voorliefde voor het 
autorijden en lesgeven stamt uit zijn 
militaire diensttijd. Daar had Freek 
de functie van Motor Transport Of-
fi cier toebedeeld gekregen en ver-
zorgde onder andere de rijopleidin-
gen. Vervolgens beoordeelde hij wie 

geschikt was om op bepaalde le-
gervoertuigen te kunnen en mo-
gen rijden. Na zijn diensttijd pakte 
hij het cultuurtechnische deel weer 
op binnen de landbouw. Tijdens een 
van zijn werkzaamheden belde een 
vriend hem op die een rijschool in 
Driebergen had. Een van de instruc-
teurs was door ziekte uitgevallen en 
of Freek voor hem een paar lessen 
kon draaien. “Dat heb ik toen ge-
daan en na afl oop dacht ik, wat jij 
doet, kan ik ook. Toen ben ik in Wil-
nis gestart met mijn eigen autorij-
school en een paar advertenties ge-
plaatst in de lokale kranten. Zo zag 
op 20 januari 1962 Autorijschool 
Dokter het levenslicht in de Raad-
huisstraat nr. 11. Eerst met één auto, 
maar de zaken gingen zo goed dat 
ik in tijd van acht maanden negen 
auto’s met instructeurs op de weg 
had. Leerlingen kwamen niet alleen 
uit Wilnis, maar ook uit Mijdrecht en 
de verre omgeving, zoals Breukelen. 
Zelfs mensen uit Utrecht en Drie-
bergen kwamen bij mij autorijles 

gebreid en soms veranderd, de ma-
nier van lesgeven waarbij de leer-
ling veel meer zelfi nitiatief moet 
ontplooien, het zogeheten ‘nieu-
we rijden’, CBR-examens en de wij-
ze waarop vandaag de dag de uit-
slagen van de leerlingen wor-
den beoordeeld en zichtbaar ge-
maakt. Kortom, veel zaken gaan an-
ders dan vroeger. “Ik heb dat alle-
maal voorbij zien komen en veel is 
er ook verbeterd en wordt effi ciën-
ter ingevuld. Andere zaken zijn er 
naar mijn mening juist niet beter 
en helderder door geworden. Ove-
rigens heb ik wel altijd trouw de bij-
scholingen gevolgd. Dat is nu een-
maal een must wil je volgens de re-
gels kunnen lesgeven en dat ook op 
een veilige manier doen. Omdat ik 
vanuit huis werkte gaf ik daar ook 
theorieles. Dat gebeurde in Wilnis in 
de garageruimte: die werd op dins-
dag en donderdag dan omgebouwd 
tot leslokaal. Mijn moeder zorg-
de voor de koffi e. Dan hadden we 

zo’n veertig, vijftig man in huis. La-
ter toen we In het Midden kwamen 
te wonen deden we dat daar ook. En 
tot voor kort ook hier, dan zaten er 
negen leerlingen. Als de les afgelo-
pen was en de leerlingen vertrok-
ken waren, bouwden we de zaak 
weer om tot woonkamer. Goedkoop, 
gezellig en het werkte als een speer 
want iedereen was op zijn gemak 
en dan neem je de lesstof ook snel 
op. Daarnaast was het persoonlijke 
contact altijd erg prettig en nuttig. 
Maar tegenwoordig verloopt dat ge-
heel anders en doen de leerlingen 
het op de computer thuis via inter-
net. Zo werkt dat. En mochten ze 
toch vragen hebben of er niet uitko-
men dat kunnen ze hier altijd aan-
bellen. Ik vind het persoonlijk con-
tact met een leerling, want zo zie ik 
dat, nog altijd als een hele belang-
rijke factor. Tegenwoordig is alles 
veel onpersoonlijker geworden. De 
jeuigheid gaat er steeds meer vanaf, 
maar ik wil het er wel elke keer bij 

hebben. Dat geeft ook een binding 
met je leerlingen en het lest pretti-
ger.” Het jaar 2011 ziet Freek liever 
snel de vergetelheid in gaan. Toen 
ging het niet goed met zijn gezond-
heid en moest hij vier maanden re-
valideren. Maar hij is er weer he-
lemaal bovenop gekomen en zijn 
werklust is er niet minder om ge-
worden. Hij werkt nog geheel zelf-
standig, is fi nancieel onafhanke-
lijk, selfsupported en blij met wat hij 
doet. Hij blijft voorlopig nog lesge-
ven, ook al beperkt zich dat tot een 
aantal uren in de week.
Ter gelegenheid van zijn jubileum 
organiseerde zijn familie afgelopen 
weekend een mooi feest met aller-
lei verrassingen. Ook het CBR liet 
zich niet onbetuigd. Het zij Freek 
van harte gegund om nog een aan-
tal jaartjes in goede gezondheid en 
met veel plezier auto- en motorrij-
les te geven. Bovendien, een door-
zetter als hij is rij je niet zomaar van 
zijn wielen af…

Vrienden Monument Johannes de Doper

Uitvoering de Messiah in 
R.K. kerk Mijdrecht-Wilnis
Regio - Het eerste concert dit jaar 
in de R.K. Kerk van Mijdrecht-Wil-
nis is gelijk alweer de moeite waard 
en zal veel liefhebbers aanspreken. 
Op vrijdag 10 februari wordt uitge-
voerd de Messiah van Georg Frie-
drich Händel, de grote Engelse ba-
rokcomponist van Duitse afkomst, 
en wel door C.O.V. Amicitia Uit-
hoorn, begeleid door een groot or-
kest en met solisten van naam.
Het concert wordt georganiseerd 
door Stichting Vrienden van het Mo-
nument Johannes de Doper in sa-
menwerking met de stichting Vrien-
den van Amicitia. In het verleden 
heeft deze combinatie ook al uitvoe-
ringen op hoog niveau opgeleverd 
van onder meer de Johannes Passi-
on van Johann Sebastian Bach.
Aanvang van het concert 20.00 uur, 
de kerk is open vanaf 19.15 uur.
De combinatie van prachtige mu-
ziek (wie kent immers niet het be-

roemde Hallelujah van Händel!), 
de kwaliteit van de uitvoerenden 
én de monumentale neogotiek met 
de daarbijbehorende fraaie akoes-
tiek van de Johannes de Doperkerk 
staan garant voor een onvergetelij-
ke uitvoering onder leiding van diri-
gent Toon de Graaf.
Solistische medewerking wordt ver-
leend door Hieke Meppelink-so-
praan, Margareth Beunders-con-
tralto, Jean-Léon Klostermann-te-
nor, en Hans de Vries- bas-bariton, 
allen thuis op grote nationale en in-
ternationale concertpodia.
De toegangsprijs bedraagt 21,00 
euro, houders-CJP en 65+ betalen 
20,00 euro.
In de voorverkoop zijn kaarten ver-
krijgbaar in Mijdrecht bij DA-dro-
gisterij Nap, in Wilnis bij Drogisterij 
De Nagtegaal, in Uithoorn bij Boek-
handel Bruna en bij Boekhandel Ten 
Hoope en in Vinkeveen bij Drogiste-

rij De Bree. De eventueel resterende 
kaarten zijn nog verkrijgbaar voor 
de aanvang van het concert bij de 
ingang van de kerk.

Freek Dokter vierde vrijdag 20 januari het 50-jarig jubileum van zijn autorij-
school

nemen. En wij hadden als een van 
de eersten een rijsimulator”, vertelt 
een goed van de tongriem gesne-
den Freek.

Generaties les gegeven
Om meer ruimte te hebben voor zijn 
rijschoolactiviteiten verhuisde hij 
tien jaar later naar Uithoorn, eerst 
naar een woning ‘In het Midden’ en 
in 1978 naar de Korenbloem. Alle 
activiteiten werden vanuit huis ge-
daan en de instructeurs namen de 
auto’s mee. Dat zijn overwegend 
auto’s van het merk Fiat geweest 
die met eigen kapitaal waren gefi -
nancierd en eigendom waren van 
de Autorijschool. Het getuigt van 
goed ondernemerschap om dat zo 
voor elkaar te krijgen. Dat is van-
daag nog zo, alhoewel Freek mo-
menteel de enige is in zijn Autorij-
school die nog actief theorie en rij-
les geeft en daarvoor één auto – een 
Fiat - tot zijn beschikking heeft. De 
afgelopen jaren heeft hij zijn school 
wat ‘afgebouwd’ en zijn de instruc-
teurs hun eigen weg gegaan. Een 
en ander lag ook ten grondslag aan 
zijn leeftijd en hij wilde het wat rus-
tiger gaan aandoen. Maar dat laat-
ste lukt nog steeds niet helemaal. 
Hij is geen man om stil te zitten. Zijn 
autorijschool is zowel zijn hobby 
als zijn werk en fl oreert nog steeds. 
Daarnaast geeft hij ook motorrij-
lessen. “Het is een hartstikke leuk 
vak en heel gevarieerd. Ik geef les 
aan jong en oud, mannen en vrou-
wen. Het contact met mensen doet 
mij goed. Het houdt je jong. Ik geef 
nu les aan jonge mensen van wie ik 
hun opa’s, oma’s, vaders en moe-
ders in de klas en de leswagen heb 
gehad. Generaties hebben bij mij 
achter het stuur gezeten.” Aldus 
Freek die honderduit kan vertellen 
over zijn vijftig jaar ervaring, doen 
en laten als rijinstructeur. Hij kan er 
een boek over schrijven. 

Binding
Freek verhaalt over de verkeersre-
gels die in de loop der jaren zijn uit-



Nieuwe Meerbode - 25 januari 2012 pagina 17

Ja! Voorlezen in het kenniscentrum van de 

BREDE SCHOOL LEGMEER

Uithoorn - De Nationale Voorlees-
dagen helpen om kinderen tot zes jaar te 

laten genieten van het voorlezen. Omdat voorlezen 
niet alleen erg leuk, maar ook heel belangrijk is voor hun 

ontwikkeling. Daarom verzorgde de combinatiefunctionaris van de 
brede school Legmeer i.s.m. de Bibliotheek Amstelland op woensdag 

18 januari tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in brede school 
Legmeer twee interactieve voorleesactiviteiten.

Na schooltijd konden de 4- tot 6 jarige (buurt)kinderen van de brede school Leg-
meer met hun ouder(s) luisteren naar het verhaal over ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters 

en Milja Praagman. In het multifunctionele ‘kenniscentrum’ van de brede school 
Legmeer verzamelden maar liefst 25 kinderen: een goede opkomst. Na het uitbeel-
den van het verhaal van de Bruine Beer in zijn ‘Winterhuis’, vertrokken de kinderen 

na een glas limonade tevreden naar huis.

In de tweede voorleessessie waren de kinderen van KDV Dribbel van kinderopvang 
Solidoe aan de beurt. Deze voorleesactiviteit stond in het teken van het prenten-
boek van het jaar. ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton gaat over een schattig uiltje, 

dat al slapend uit zijn nest valt en zijn mama kwijt is. Eekhoorn zal ’m wel even hel-
pen, maar dan moet kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven. Dit prentenboek 
werd voorgelezen met een vingerpopje en met illustraties op een groot scherm.

Kortom: een zeer geslaagde middag waarin ca. 40 kinderen hebben 
genoten. Deze middag is zeker voor herhaling vatbaar. Bekijk de foto’s 

op de website www.bredeschoollegmeer.nl en kom ook te weten 
wat er nog meer is te doen in de brede school Legmeer. 

Of wordt vrienden op de facebook account van de 
combinatiefunctionarissen van Uithoorn. 



Uithoorn - De Uithoornse Britt 
Koolmoes heeft afgelopen zondag 
de Dutch Open Espoir op haar naam 
geschreven. De Dutch Open Espoir 
(junioren) wordt door de Judo Bond 
Nederland zelf georganiseerd en is 
met ruim 1.600 deelnemers uit bin-
nen- en buitenland verdeeld over 
drie leeftijdscategorieen het groot-
ste en sterkst bezette toernooi van 
Nederland. Het was Britt haar 1e 
wedstrijd in de leeftijdcategorie tot 
15 jaar. Britt was volgens het sche-
ma de 1e ronde vrijgeloot maar later 
kwam er een aanpassing en moest 
ze alsnog meteen aan de bak. Britt 
stond tegen een meisje waar ze al 
eerder tegen had gestaan en wist 
na ongeveer 1 minuut te scoren met 
een schouderworp gevolgd door 
een verwurging. Door deze over-
wining stond Britt direct in de hal-
ve finale. Ze moest het hierin op-
nemen tegen Naomi de Graaff. We 
wisten dat dit een lastige partij zou 

worden maar Britt was vol vertrou-
wen. Dit bleek terecht Britt kwam 
nauwelijks in de problemen maar 
kon ook zelf niet makkelijk scoren. 
Door de constante druk die Britt 
haar tegenstandster oplegde kreeg 
zij een straf. De partij ging door in 
de golden score Britt bleef aanval-
len en scoorde met een heupworp; 
hiermee beeindigde zij de partij en 
was door naar de finale. In de fina-
le stond zij tegenover de Duits kam-
pioene.

We hadden haar zien judoen en wis-
ten wat we tactisch moesten doen 
om haar gevaarlijke heupworpen 
uit te schakelen. Britt begon goed 
en hard aan het pakkinggevecht; 
ze domineerde al snel de wedstrijd 
en scoorde snel een yuko met een 
beenworp. Britt kreeg nog diverse 
kansen om te scoren maar het bleef 
bij een yuko. Britt won hiermee dit 
prestigieuze toernooi.
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Nieuwe trainingspakken 
voor KDO jeugd!
De Kwakel - De pupillenteams van 
KDO zijn door twee sponsoren, Ad-
ministratiekantoor Klaas Kleijn en 
Intersport DUO, in nieuwe trainings-
pakken gestoken. 

Om beide sponsoren te bedanken 

zijn alle teams op de foto gegaan 
in hun nieuwe outfit. Namens KDO 
overhandigde Erik van Egdom, voor-
zitter veldvoetbal, aan Klaas Kleijn 
en Marco Smit de teamfoto waarin 
de spelers hun bedankten voor de 
vet coole trainingspakken.

Ilona Bak wint de Darts 
Droomfinale van haar man
De Kwakel - Zaterdag 21 Januari 
werd het 20e Kwakelse Open Dart 
Kampioenschappen georganiseerd. 
Vele darters uit de wijde omtrek 
van De Kwakel komen elk jaar weer 
trouw om in het dropshuis De Qua-
kel een pijltje te gooien. Dit jaar was 
er een grote opkomst van 58 dar-
ters, die zorgde weer voor een ge-
zellige middag. 
Omdat er te weinig dames waren, 
hebben zij met de heren meege-
daan en dat bracht een verrassen-
de winnaar dit jaar. In de winnaars 
ronde kon je zien dat het verschil 
tussen de dames en heren niet veel 
scheelt want, er stonden uiteindelijk 
2 dames en 2 heren in de halve fi-
nale. Het kon dus makkelijk een da-
mes finale worden en dan zouden 
de dames wel een poepje laten rui-
ken aan de heren, maar helaas luk-
te het Floortje van Zanten niet om 
van Gerard Bak te winnen. Ilona Bak 
lukte het wel en won van Tim van de 
Poel. De Droomfinale van De Kwa-

kel was dus tussen het echtpaar 
Gerard Bak & Ilona Bak, het werd 
dus een BAK Finale. Halverwege de 
wedstrijd stond Ilona met 3-2 voor 
en dat vond Gerard niet leuk, hij wist 
zich terug te vechten en kwam uit-
eindelijk nog met 4-3 voor te staan, 
maar helaas voor Gerard bleek Ilo-
na toch de betere en zij won uitein-
delijk met 5-4. Ilona ging met de da-
mes- en herenbeker naar huis.
De bekers pronken op de kast. Het 
zal nog lang erg stil zijn in de Orchi-
deelaan!
Arnold Sluis won uiteindelijk de fi-
nale van de verliezers ronde van 
Arnoud de Graaf.
Nieuw dit jaar was de Triple pot, al 
met al een succesvolle middag met 
een mooie slotfinale. 
De fotocollage is te zien op www.
de-kwakel.com. Deze site is geno-
mineerd voor de Geschiedenis On-
line Prijs 2011. Mocht je op de si-
te gaan kijken: stem dan gelijk op 
Stichting De Kwakel Toen & Nu.

Legmeervogels F14 wint 
(de penalties)
Uithoorn - Zaterdag 21 januari 
was het dan eindelijk de grote dag 
voor de kerels van de F14 van Leg-
meervogels: de eerste echte officie-
le wedstrijd van de F14. Berespan-
nend natuurlijk om in een echt shirt, 
een echte kleedkamer en op een 
echt veld te voetballen. En met een 
vrijwillige en goede scheidsrechter 
(papa van Gyon: DANK!).
Ondanks de enorme spanning bij 
sommige jongens en het soms bar 
slechte weer ging het hartstikke 
goed. We werkte hard voor elke bal. 
Helaas was de F13 net even te sterk 
voor ons. Hoe hard we ons best ook 
deden we kregen de bal maar niet 
richting het doel van de tegenstan-
der.  
Met een volledige bezetting startte 
we de wedstrijd. Met Anco als over-
enthousiaste doelman, ons nieuwe 
superaanwinst Senna, Max die een 
rots in de branding was als verdedi-
ger, Luca die elke tegenstander wil-

de tegenhouden zoveel energie als 
die heeft en Kevin die ondanks een 
bal in zijn gezicht onverschrokken 
bleef doorgaan. Jafet liet zien dat hij 
zeer goed ballen kan afpakken, Da-
niël liet staaltjes techniek zien waar 
Messi jaloers op zou zijn, Gyon liet 
ondanks zijn griep zien een mo-
tor van het team te zijn zoveel con-
ditie als heeft en Arend rende alsof 
zijn leven er vanaf hing en raakte de 
bal erg vaak erg goed. Maar vooral 
het enthousiasme werkte aansteke-
lijk voor iedereen die bij de F14 be-
trokken is. Na afloop van de verlo-
ren wedstrijd (heelveel - 0) moch-
ten wij nog penalties nemen. En wat 
deden wij dat goed! We hebben ge-
wonnen met penalties. Grote blijd-
schap bij de F14 en volledig ver-
dient. Onze keeper keek de ballen 
uit het doel terwijl onze spelers stuk 
voor stuk koelbloedig bleven en de 
bal zelfs strak in de kruising schoot. 
Toch nog winst!

Vierde ronde bij BVU
Uithoorn - Op maandag 16 januari 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) de 4e ronde in de 3e pa-
rencompetitie. Met nog 2 weken te 
gaan kan er, met name in de A-lijn, 
nog van alles gebeuren. Het verschil 
tussen nummer 1 en nummer 9 is 
slechts 5%. Na wederom een goede 
score van Huib en Lambert, in de B-
lijn, lijkt voor hen promotie slechts 
een kwestie van “overeind blijven”. 
Wie er verder mee gaan naar de A 
is nog onvoorspelbaar; tot en met 
de nummer 11 maakt iedereen nog 
kans.

De uitslagen: 
A-lijn: 
Ans Breggeman &
Lia Guijt 59,40%
Wim Baars &
Marcel Dekker 58,30%
Leo Leenen &
Henk van der Schinkel 54,26%
Marineke Lang &
Martin Kok 53,18%
Hans Wagenvoort &
Nel Bakker 52,17%

To van der Meer &
Benjamin Klooster 51,40%

B-lijn: 
Huib van Geffen &
Lambert Koeter 64,93%
Ineke Hilliard &
Maarten Breggeman 58,33%
Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen 57,29%
Emmy Clausen & Riet Vo 53,82%
Marijcke &
Gouke van der Wal 51,74%
Tonny Godefroy &
Harry Rubens 53,01%
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd. 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 te-
lefoonnummer 569432 of via e-mail 
bvu@telfort.nl.

Opnieuw 70+ score bij BVK
De Kwakel - Bijzondere spellen en 
bizondere scores geven kleur aan 
het bridgen, dat nooit vervelende en 
(dus) altijd boeiende kaartspel dat 
over de hele wereld meer beoefe-
naars kent dan welke andere sport 
dan ook, in alle leeftijdsklassen en 
met wereldwijd ook dezelfde spelre-
gels. Klaverjassers die niet zelf ook 
bridgen hebben in ons landje veel-
al een totaal verkeerd beeld van hoe 
een bridgeavond ‘gaat’, maar vraag 
iemand die beide kaartspellen be-
oefent welk van de 2 het leukst en 
het  boeiendste is en het antwoord 
zal altijd luiden: ‘bridgen natuur-
lijk, want al kun je nog zo goed kla-
verjassen, als je geen fatsoenlij-
ke kaart in handen krijgt bak je er 
dan toch ook niets van en met brid-
gen is dat niet zo’. Bij klaverjassen 
speelt de factor geluk dus vaak een 
grote rol, bij bridgen komt het aan 
op kaartinzicht en gezond verstand. 
(Voor de goede orde: schrijver de-
zes vindt ook klaverjassen heel leuk 
om te doen!)  
 
Napraten
Ook op de eerste speelronde van 
de 3e cyclus van de parencompeti-
tie van de BVK kwamen weer diver-
se spellen langs die stof tot napra-
ten gaven en deze avond was er ook 
weer eens een superscore te note-
ren. Die vinden we in de C lijn waar 
Toos Boerlage en Corrie van der 
Peet de show stalen met maar liefst 
71,18%. De rest van de zaal was er 
stil van!
In dezelfde lijn waren er trou-
wens nog 2 paren met een hoge 
score, want Janny Snabel en Vrony 
van Veen noteerden een score van 
62,5% en normaal is dat wel goed 
voor de hoofdprijs, maar nu dus 
‘slechts’ de 2e plaats. Op plek 3 ein-
digden Riet en Wim Beijer met toch 
ook maar eventjes 60,42%.
Dat aan de onderkant van de score-
tabel in de C lijn maar liefst 4 paren 

onder de 40% bleven zal geen ver-
rassing zijn.

B lijn 
In de B lijn was de dagzege voor Eef-
ke Backers en Marianne Kamp met 
62,92% en dat is toch ook een score 
waar je mee thuis kunt komen. Em-
my en Gerard van Beek reden ge-
zamenlijk terug naar huis met een 
score van 57,08% en daarmee de 2e 
plaats in hun handbagage. Huub 
Zandvliet bleek er goed aan gedaan 
te hebben Ben Wahlen als invaller 
mee te tronen naar Dorpshuis De 
Quakel, want zij wisten 55,42% bij 
elkaar te kaarten en dat was goed 
voor de 3e plaats.
Piet en An van der Poel voelen el-
kaar in het dagelijkse leven onge-
twijfeld al vele jaren goed aan, maar 
deze donderdagavond wilde het 
met het bridgen niet erg vlotten, 
waardoro zij ale andere paren bo-
ven zich moesten dulden in de uit-
slag. Zij zullen er waarschijnlijk niet 
zwaar onder gebukt zijn gegaan.
 
A Lijn
In de A lijn vinden we maar liefst 5 
echtparen op de plaatsen 1 t/m 5 en 
van die 5 waren Rees en Gerard van 
der Post de sterksten met 61,11%. 
Geke en Jaap Ludwig volgden op 
de 2e plaats met 58,61% en Kitty en 
Huub van Beem maakten het erepo-
dium vol met een score van 54,93%.
Bep en Ria konden zich bij hun ge-
zamenlijk debuut in de A lijn nog 
niet mengen in de strijd op de top-
scores en zij hoorden hun namen 
dan ook als eerste afgelezen wor-
den toen de uitslag bekend werd 
gemaakt en Cor begint altijd onder-
aan dus......
 
Uiteraard is de eindstand van de 
1e ronde ook direkt de totaalstand, 
dus daarover is pas na de volgen-
de speelronde weer wat zinnigs te 
melden.  

Titel voor Britt Koolmoes 
op Dutch Open Espoir

Strijd der Giganten bij 
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Je zou het een droom fi-
nale kunnen noemen, een mini we-
reldkampioenschap waardig, het 
gevecht om de grootste eer bij het 
viertallen in de hoogste lijn. Slechts 
negen punten, 134 om 125 is het 
verschil na zes wedstrijden tussen 
de twee finalisten. Het gaat in fe-
bruari gebeuren op de zevende en 
laatste avond, tussen het team ten 
Brink bestaande uit Ben ten Brink, 
Jan Bronkhorst, Gerda Schave-
maker en Jaap Kenter en de ach-
tervolgers Ruud Lesmeister, Cees 
Bergkamp, Cora de Vroom en An-
dre van Herel. Op de zesde avond 
wist ten Brink de kleine voorsprong 
nog met drie puntjes uit te breiden 
door de maximale score van 25 pun-
ten binnen te halen. Lesmeister be-
hield echter de aansluiting door op 
22 punten te eindigen. Opvallend is 
ook de opmars van team Timmer dat 
nu op 23 punten uitkwam, maar op 
de eerste avonden teveel heeft la-
ten liggen om nog in de buurt te 
kunnen komen. De psychologische 
strijd is inmiddels losgebarsten, zal 
ongetwijfeld tot grote hoogten stij-
gen en een aanslag op de zenuwen 
doen!

B lijn
In de B- lijn staan de deelnemers 
wat dichter bij elkaar. De teams Vis-
ser en Bruine de Bruin gaan beiden 
aan kop met 101 punten en team 
Tromp volgt op de voet met 98. De 
score van deze avond toont ook 
aan dat de krachtsverschillen ge-
ring zijn. Vier van de zes teams hiel-
den elkaar precies in evenwicht op 
15/15 en alleen Tromp kwam op een 
dikke winst van 23 punten uit.
In de C- lijn is team van Praag met 
een totaal van 115 bijna niet meer 
te achterhalen door nummer twee 
Wagenaar dat op 98 staat. Theore-
tisch heeft ook Verrips met 97 pun-
ten nog een kansje en zelfs de Bel-
derinks met een totaal van 94. Maar 
dan moeten Marijke /Ger en team-
genoten het wel erg laten afweten.
Ook benieuwd naar de ontknoping, 
kom dan meedoen bij Bridgevereni-
ging De Legmeer. Elke woensdag-
avond in de barzaal van sporthal de 
Scheg, aanvang 19.45 uur.

Voor inlichtingen het secretariaat 
Gerda Schavemaker: e- mail gerda-
schavemaker@live.nl of per telefoon 
0297 567458.

Fortcross De Kwakel 
geslaagd
De Kwakel - Op zondag 22 janua-
ri is de UWTC fortcross weer verre-
den op een vernieuwd parcours. De 
weersomstandig heden waren aar-
dig om 10.30 was het parcours voor 
de jeugd. Zij deden goed hun best 
met hier en daar wat hulp. Na 20 
minuten kwamen de eerste over de 
streep moe maar voldaan.
Jeugd 8-9 jaar 1e Svenno Kley 2e 
Mauro Wuurman 3e Sem Knook
Jeugd 10-11 jaar 1e Tristan v Ger-
leijn 2e Flip v Walraven 3e Ian v d 
Berg Jeugd12-14 jaar 1e Bart de 
Veer 2e Owen v Geleijn 3e Roberto 
Blom. Ook de recreanten kwamen 
aan de start jammer genoeg niet zo-
veel maar volgend jaar hopen we op 
meer. 1e Patrick v d Jagt 2e Wilfred 
Zeyerveld 3e John Zeyerveld. Om 12 
uur was het de start voor de B rij-

ders en dames hier was een leuke 
strijd ontstaan na 40 minuten strijd 
konden we de balans op maken.
1e Rinus Cerfontain 2e Gerard Key-
zer 3e Ben de Bruin. 1e Bij de dames 
José de Jong 2e Malissa Berkhout.
Het sluitstuk was om 13.00uur toe 
stonden de A rijders klaar voor hun 
wedstrijd.
Het stadsein werd gegeven en weg 
waren ze het was een goede strijd 
tussen de heren
Na 45 minuten was ook voor hun 
de wedstrijd voorbij. 1e Joost Spring 
in’t Veld 2e Bas de Bruin 3e Thijs 
Leigraaf. Na de wedstrijd werd er 
nog veel gepraat over het vernieuw-
de parcours ze waren erg tevreden. 
Naar hopen dat er volgend jaar nog 
meer veldrijder en mtb’s aan de start 
staan. Met dank aan onze sponsors.

Groots regionaal
driebandentoernooi
Vinkeveen - Biljartclub D.I.O. en 
Café “De Merel” uit Vinkeveen, or-
ganiseren wederom het bekende 
Driebandentoernooi. De opzet van 
het toernooi is ongewijzigd. Dus 
de nummers 1 en 2 van elke pool 
(van 4) plaatsen zich direct voor de 
kwartfinale, de eerste twee van elke 
kwartfinale-pool plaatsen zich voor 
de halve finale en uiteindelijk wordt 
er met 8 finalisten over 2 dagen ge-
speeld voor de eindoverwinning. De 
bedoeling is om de kampioen van 
vorig jaar, Eduard v. Heuven te ont-
tronen, wat echt niet mee zal vallen. 
Dit toernooi zal mede gesponsord 
worden door autobedrijf Fiat Kooy-
man te Vinkeveen. Heeft u een voor-
keur voor bepaalde data, maak dit 
dan telefonisch kenbaar, zie onder.
Voorronden; zaterdagen 4-11-18-
25 februari en de zondagen 29-ja-

nuari en 5-12-19-26 februari aan-
vang14.00 uur. Zaterdag 3 en zon-
dag 4 maart aanvang 14.00 uur. In-
dien u bij de eerste twee van de pool 
eindigt, dan dient u er rekening mee 
te houden, dat de kwartfinales wor-
den gespeeld op zaterdag 17 maart, 
zondag 18 maart, zaterdag 24 maart 
en zondag 25 maart de aanvang is 
om 14.00 uur. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 14 april 
en zondag 15 april aanvang 14.00 
uur. En de finale vindt plaats op za-
terdag 21 april en zondag 22 april, 
aanvang 14.00 uur direct gevolgd 
door de prijsuitreiking. De kosten 
van deelname bedragen 10,00 per 
persoon. Daarvoor speelt u mini-
maal 3 partijen in elke ronde.
Heeft u nog vragen, neem dan kon-
takt op met Café “De Merel”. Arken-
park Mur 43 te Vinkeveen 
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Nick Sijmons clubkampioen 
bij vereniging De Amstel
Regio - Nadat op 27 november in 
het Veenweidebad de clubkam-
pioenschappen van zwem- en 
polovereniging de Amstel had-
den plaatsgevonden was het af-
gelopen zaterdagavond zover, 
dat de prijzen aan de winnaars 
uitgereikt konden gaan worden.

Begonnen wordt altijd met de oor-
kondes voor de laagst geëindigden. 
Voorts worden de medailles uitge-
deeld per groep (jongens onder de 
8, meisjes onder de 8 jaar, onder de 
11, 13, 15 en 17 jaar en tot slot de 
dames en heren). Tussendoor zijn 
er de prijzen voor de sprint, en de 
familie- en surprise-estafette. Om 
vervolgens aan te landen bij de drie 
hoogst geëindigden zonder start-
vergunning (dus de niet competi-
tiespelers) om als hoogtepunt te ko-

men bij de “echte” top-drie. Maar de 
organiserende afdeling wist het dit 
jaar heel spannend te houden en liet 
eerst de voorzitter (Paul Lamers) z’n 
speech houden voor de nieuwjaars-
receptie. Hierin memoreerde hij dat 
de Amstel dit jaar op 13 april pre-
cies 50 jaar bestaat en dat dit uit-
gebreide gevierd zal gaan worden. 
Ook showde hij de nieuwe clubkle-
ding zoals die vanaf dit seizoen ge-
dragen zal gaan worden tijdens de 
waterpolo- en zwemcompetitiewed-
strijden. (Sponsors zijn welkom!)

Tenslotte werd de top-drie bekend 
gemaakt. Op de derde plaats eindig-
de Niké van Duijkeren met 238,56 
punten, als tweede: Mark Visser 
met 237,54 en last but not least werd 
Nick Sijmons als clubkampioen 
2011 gehuldigd met 236,02 punten.

Finstral Rally Team terug 
in Nederland
Regio - De Dakar Rally van 2012 is 
weer voorbij en de mannen van het 
Finstral Rally Team zijn weer terug in 
Nederland, met de medaille’s.
Beide trucks zijn over de finish ge-
komen en hebben de gehele ral-
ly kunnen uitrijden. Uiteindelijk is 
de Truck van Johan Elfrink en En-
no Hortulanus (Uithoorn) 14e ge-
worden in het algemene klasse-
ment en zijn zij 1e geworden in het 

standaard klassement! De truck 
van Teun Stam (Kudelstaart), Eddie 
Beeftink en Rob Bogaart zijn uitein-
delijk 3e geworden in het standaard 
klassement.
Dit is een hele prestatie omdat veel 
teams die zij achter zich hebben 
gelaten, met meer vermogen rij-
den dan de mannen van het Finstral 
Team. Op naar volgend jaar zullen 
we maar zeggen!

Regio - Bij het NK indoor voor D 
en C-junioren op zaterdag 21 ja-
nuari heeft Bram Anderiessen met 
groot machtsvertoon laten zien dat 
er op dit moment geen enkele D- 
junior aan hem kan tippen op de 
1000 meter. In het imposante Om-
nisport Centrum in Apeldoorn snel-
de hij naar 2.56,94 min. wat een PR, 
CR, beste jaarprestatie en een 14e 
plaats op de allertijdenlijst in Neder-
land betekent.
Bram liet in de weken voor het NK al 
zien dat hij in goede vorm verkeer-
de, maar een NK in een heus stadi-
on met heel veel supporters op de 
tribune is toch even wat anders dan 
een regionale crosswedstrijd. Er was 
dan ook wel sprake van gezonde 
spanning, maar na een goede war-
ming-up en de nodige pep talks van 
familie en de coach van dienst ging 
hij met een goed gevoel de callroom 
in. In de laatste en op papier snelste 
van vijf series mocht Bram dan ein-
delijk de baan op en vanaf het start-
schot tot aan de finish konden zijn 
tegenstanders hem alleen nog maar 
in de rug kijken. Zijn tijd is 6 secon-
den sneller dan zijn vorige PR, die 
hij nota bene outdoor heeft gelopen. 
Na zijn titel in de buitenlucht van vo-
rig jaar, heeft hij dus nu ook de in-
door titel te pakken en mag er dus 
gerust gezegd worden dat Bram een 
groot talent is waar we nog veel van 
kunnen horen in de toekomst.
Één dag later kwam Evelien Hooij-
man namens AKU uit op de 600m 
voor C-junioren. Evelien stond met 
haar PR 12e op de plaatsingslijst, 
maar ook zij draait een goed win-
terseizoen en kon wellicht voor een 
verrassing gaan zorgen.

Helaas ging haar start volledig de 
mist in, waardoor ze niet lekker in 
haar ritme kwam. Maar na een sterk 
2e deel van de race werd ze 2e in 
haar serie en 9e overall in een nieuw 
PR van 1.46.81 min. Een teken dat 
de vorm goed is, maar dat er meer in 
gezeten had. Gelukkig heeft ze over 
2 weken een herkansing, want dan 
doet ze als C-junior ook mee bij het 
NK voor B-junioren.

Bram Anderiessen verovert 
goud bij NK indoor

Legmeervogels zondag pakt 
punt van titelkandidaat
Uithoorn - Het duel van afgelopen 
zondag tussen Legmeervogels en 
SDO is geeindigd in 1-1. Een stand 
die al bij de rust op het scorebord 
stond. Misschien kun je stellen dat 
dit een terechte uitslag is gezien 
het spelbeeld? Maar Legmeervo-
gels heeft wel de meeste scorings-
kansen gekregen in dit aantrekkelij-
ke duel. Aan de nadere kant kun je 
ook niet voorbij gaan aan de kan-
sen die SDO heeft gekregen. Paal, 
lat en goede keeperswerk van Pa-
trick Brouwer voorkomt een tref-
fer van SDO. Toch zijn het de gas-
ten die in de 21ste minuut op voor-
sprong weten te komen. SDO spe-
lers Rick v.d. Velden kreeg de bal 
toegespeeld van een verdediger van 
Legmeervogels. Hierdoor kon deze 
nooit in buitenspel positie staan. Het 
schot wat v.d. Velden los liet op doel 
was voor Patrick Brouwer net iets te 
machtig,0-1 staat er dan te lezen op 
het scorebord. Lang hebben de gas-
ten niet kunnen genieten van deze 
voorsprong. In de 28ste minuut een 
hoekschop voor Legmeervogels. 
Deze wordt genomen door Stefan 
van Pierre. De bal, mede gedragen 
door de wind verdwijnt rechtstreeks 
achter de doelman van SDO, Rolf 

Hazelaar. De stand is dan weer ge-
lijk 1-1. Met deze stand wordt dan 
ook de rust gehaald.

Gelijk
Na de rust een gelijk opgaande strijd 
met kansen voor beide partijen. Bei-
de partijen gingen ook de tweede 
helft voor de winst. Mede hierdoor 
was het een aantrekkelijk duel om 
naar te kijken. Legmeervogels kre-
gen in de 2e helft zeker twee hon-
derd procent kansen op een treffer. 
Aan de andere kant moest ook Pa-
trick Brouwer een aantal keren vol 
aan de bak om een treffer van SDO 
te voorkomen. Met nog 10 minuten 
te spelen moet een speler van SDO, 
Rick v.d. Velden met een directe ro-
de kaart het veld verlaten. Al met al 
was het een aantrekkelijk duel dat 
onder bare weersomstandig heden 
is gespeeld. Een duel dat uiteinde-
lijk geen winnaar kent. De al bij de 
rust bereikte stand van 1-1 is ook 
de eindstand geworden. Met deze 
stand blijft Legmeervogels uitzicht 
houden op een plaats bij de top drie. 
Aanstaande zondag staat voor Leg-
meervogels een uitduel in Utrecht 
tegen Kampong. Kampong – Leg-
meervogels begint om 14.30 uur.

Legmeervogels Zaterdag 
winnen van Olympia Haarlem
Uithoorn - Trainers Marc Schaap 
en Rick Beemdelust hadden de be-
schikking over een complete en fit-
te selectie. De vraag was of ze de 
goede eerste helft van de competi-
tie een vervolg konden geven. De-
ze vraag blijft na deze wedstrijd nog 
open. Legmeervogels heeft in ie-
der geval drie punten aan de wed-
strijd tegen Olympia Haarlem over-
gehouden. 
Legmeervogels creëerden weer ge-
noeg mogelijkheden. Eerst was het 
Peter Lakerveld die voor open doel 
de bal verkeerd op zijn slof kreeg. 
Even later was het de beurt aan 
Melvin Gits. Het duurde nog ruim 
een halfuur voordat Legmeervogels 
op voorsprong kwam. Het was toch 
Melvin Gits die na goed voorberei-
dend werk van Earl Tjin a Kiem de 
1-0 liet aantekenen. 
Olympia kon in de eerste helft geen 
voordeel uit de wind mee halen. 
Keeper Martijn Westera had alleen 
wat problemen met schoten die van 
Olympia helft op zijn doel werden 
afgevuurd. De Olympia verdedigers 
hadden al snel door dat hij geen 
lijn keeper is en dat hij graag rand-
je strafschopgebied stond. De bal-
len, gedragen door de wind, gingen 
net over of stuiterde gevaarlijk vlak 
voor zijn doel. Dit waren de enige 
gevaarlijke momenten voor het Leg-
meervogels doel. Met de 1-0 stand 
gingen de teams rusten.

Spelbeeld 
Tweede helft eenzelfde spelbeeld. 
Met dit verschil dat Olympia er hele-
maal niet meer uit kwam en vast op 

eigen helft zat. Legmeervogels kon 
de druk niet omzetten in doelpun-
ten. De bank en supporters zaten te 
wachten op het bevrijdende tweede 
doelpunt. Olympia kon vrij gemak-
kelijk de boel achter dicht houden 
met een zeer betrouwbare keeper 
als sluitpost. Al kreeg hij af en toe 
wel hulp van paal en lat.
Olympia hield dit 25 minuten vol en 
dacht er aan om toch te proberen 
minimaal een punt mee naar Haar-
lem te kunnen nemen. Ze kwamen 
regelmatig voor het doel van Martijn 
Westera en gaven daardoor achter-
in wel de ruimte aan de Legmeervo-
gels aanvallers. Die maakten in de 
75ste minuut dan ook dankbaar ge-
bruik van de geboden ruimte. 
Het is weer Earl Tjin a Kiem die goed 
doorgaat de achterlijn haalt en Wou-
ter Frankhuizen in staat stelt de be-
vrijdende 2-0 binnen te frommelen. 
Een minuut later is het weer Wouter 
die het ditmaal met een hard laag 
schot de 3-0 neerzet. Dan is de aan-
vallende aspiratie van Olympia ge-
broken en willen ze alleen nog maar 
de schade te beperken.
De goed ingevallen Coen van Weer-
denburg, terug van enkele maan-
den durende blessure, krijgt nog di-
verse mogelijkheden om weer eens 
te scoren. Echter zijn kopballen en 
schoten eindigen op de lat of wor-
den door de uitstekende keeper ge-
neutraliseerd. Ook Earl Tjin a Kiem 
heeft geen geluk, zijn schoten ein-
digen op de paal of gaan net naast. 
Het blijft bij een 3-0 overwinning in 
een matige door de wind beïnvloe-
de wedstrijd.

Legmeervogels zaalvoetbal 1 
wint met speels gemak
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 20 ja-
nuari werd de competitie na de win-
tersport weer hervat met een thuis-
wedstrijd tegen Os Lusitanos 1. Dat 
is een zeer jonge ploeg waar uit 
maar nipt van werd gewonnen met 
3-4. Men was dus gewaarschuwd. 
Met Patrick Brouwer weer terug in 
de gelederen en met Mels Bos, Jas-
per en Jordi van Gelderen, Stefan 
van Pierre en Sjors den Hollander 
werd om 21.05uur afgetrapt. Door 
blessures en werk ontbraken Coen 
van Weerdenburg, Dennis Rijnbeek, 
Dimitri Sahertian, Mark Rutgers en 
Tim Mollers. De 1e helft begon met 
balbezit voor Os Lusitanos. Zij pro-
beerden voetballend de verdedi-
ging van Legmeervogels te ontrege-
len, maar Legmeervogels bleef ge-
duldig afwachten en liet de tegen-
stander in het begin het spel ma-
ken. Gevaarlijk kon de tegenstander 
niet worden tegen een Legmeervo-
gels dat altijd goed staat te verde-
digen en weinig kansen weg geeft. 
Legmeervogels heeft in de competi-
tie ook de minste tegengoals te in-
casseren gehad. 

Dichtbij
Vervolgens nam Legmeervogels het 
initiatief en kwam een aantal keer 
dichtbij de openingstreffer. Met na-
me via Stefan en Mels was Leg-
meervogels gevaarlijk. Bij een aan-
val in de 5e min werd een overtre-
ding gemaakt en kreeg Legmeervo-
gels een vrije trap toegekend. Ste-
fan ging achter de bal staan en 
schoot de bal beheerst binnenkant 
voet in de linkerbenedenhoek, 1-0. 
Legmeervogels ging door met aan-
vallen en kansen creëren, wat in de 
9e min de 2-0 opleverde. Op aange-
ven van Mels rondde Jordi beheerst 
af, 2-0. Men had weinig moeite met 
de tegenstander en was constant op 
haar helft te vinden. In de 14e min 
werd het alweer 3-0 door Stefan van 
Pierre, die deze avond goed op dreef 
was. Het restant van de 1e helft 
werd gecontroleerd uitgespeeld en 
werd de rust in gegaan met een 
eenvoudige 3-0 voorsprong. 

Score
De 2e helft was nog geen minuut 
oud of de score werd alweer uitge-
breid. Stefan zette vanaf eigen helft 
een fraaie solo op en draaide slim 
bij zijn tegenstanders weg. Hard en 
onhoudbaar rondde hij vervolgens 

mooi af, 4-0. Een monsterscore leek 
in de maak. Doordat het allemaal 
zo makkelijk ging begon Legmeer-
vogels frivool te voetballen met een 
aantal leuke acties, immers het aan-
wezige publiek moest ook vermaakt 
worden. In de 6e min volgde een 
snel uitgevoerde aanval. Jasper had 
de bal in zijn handen en zag Mels 
zich voorin goed vrij lopen. Mels 
nam de bal fraai aan op de borst en 
knalde vervolgens in één keer met 
een mooie volley de bal in het doel, 
5-0. 

Concentratie
Daarna nam de concentratie wat 
weg bij Legmeervogels en kwam 
de tegenstander bij het doel van 
Legmeervogels. Door een over-
treding werd een vrije trap toege-
kend, waaruit de aansluitingstreffer 
ontstond, 5-1 in de 7e min. Geluk-
kig werd men door deze tegengoal 
weer wat wakker geschud en werd 
de score de volgende minuut alweer 
uitgebreid. Jordi bracht Mels in sco-
ringspositie en hij wist hier wel raad 
mee, 6-1. Legmeervogels had wel 
een hele makkelijke avond en kwam 
eigenlijk geen moment in gevaar. In 
de 14e min was het weer Mels die 
er wederom op aangeven van Jor-
di 7-1 van maakte. In dezelfde mi-
nuut werd het alweer 8-1 door een 
prachtige solo van Jordi die van-
af eigen helft een aantal tegenstan-
ders het bos in stuurde en dit be-
kroonde met een treffer. 

Daarna ging Legmeervogels het wat 
rustiger aan doen en werd men wat 
nonchalant in de afwerking. Het zou 
een mooie gelegenheid zijn geweest 
om het doelsaldo verder op te krik-
ken, maar helaas werd er in het res-
tant van de 2e helft niet meer ge-
scoord. Al met al dus een makke-
lijke avond voor de mannen van 
coach Guus Rutgers en assistent 
Ron Hogervorst, die met deze over-
winning nu gedeeld aan kop gaan 
met RCH en Voorland met 27 pun-
ten uit 12 wedstrijden. 

Woensdagavond speelt Legmeervo-
gels uit voor de volgende ronde van 
de beker tegen 2e klasser Vedette/
De Remise 2 om 21.15 uur in Land-
smeer. De volgende competitiewed-
strijd is op maandag 30 januari om 
21.05 uur tegen Annour 3 in Amers-
foort.

Prima hervatting 
competitie voor KDO 1
De Kwakel - Afgelopen zondag 
hervatte KDO 1 de competitie in en 
tegen Buitenveldert.

Na een winterstop van vijf weken, 
waarin onder andere een gezel-
lig trainingskamp in het Zuid-Lim-
burgse Noorbeek werd gehouden, 
misten de Kwakelaars in Buitenvel-
dert diverse spelers. Zo waren Jelle 
de Jong, Sven Vlasman en Erik Ver-
bruggen op wintersport. Rick Kruit 
(knieblessure), Peter Onderwater 
(last van zenuw in heup) en Frank 
Hogerwerf (privé-omstandigheden) 
konden tevens niet meedoen. Daar-
tegenover stond de terugkeer van 
Jochem Kok. In de heenwedstrijd 
eerder dit seizoen wonnen de Kwa-
kelaars nipt met 2-1.

Tegen wind
Buitenveldert is een degelijke ploeg 
welke probeert te voetballen en het 
duel niet schuwt.
KDO had in het eerste helft het heft 
in handen, ondanks dat de ploeg 
tegen de wind in speelde. Voor-
deel voor de Kwakelaars was dat de 
spelmaker van Buitenveldert op het 
middenveld, nu in de spits stond ge-
positioneerd, waardoor de opbouw 
moeizaam verliep bij de thuisploeg. 
In de 33e minuut kwam KDO na een 
vloeiende combinatie verdiend op 
voorsprong. Via Ferdi Rademakers 
en Timo Kas, kwam Joeri Stange in 
balbezit aan de linkerkant. Stange 
wist de achterlijn te halen en Ron-
nie Oltshoorn in vrijstaande posi-
tie ter hoogte van het zestienmeter-
gebied te bereiken. Olsthoorn raak-
te de bal ongelukkig op zijn rechter-
been. De bal kreeg echter een ra-
re curve mee, waardoor de bal ge-
lukkig over de Amsterdamse doel-

man heen stuiterde, 0-1. Na veertig 
minuten spelen moest Mathijs van 
Rijn geblesseerd het veld verlaten, 
Doron Borger was zijn vervanger.

Begonnen
De tweede helft was amper begon-
nen of Jochem Kok testte de doel-
man van Buitenveldert. Ternauwer-
nood wist de keeper zijn inzet te ke-
ren. KDO was in de tweede helft met 
de wind in de rug de bovenliggen-
de partij en uiteindelijk werden de 
Kwakelaars in de 65e minuut be-
loond met een doelpunt. Uit een 
lange bal van doelman Tim ten Brink 
kon Doron Borger alleen op de Bui-
tenveldertse keeper aflopen. Borger 
werd in het zestienmetergebied on-
deruit gehaald, waardoor KDO een 
penalty kreeg. Joeri Stange wist hier 
wel raad mee, waardoor het 0-2 
werd. Vervolgens was Ronnie Olts-
hoorn met een schot op de kruising 
dichtbij de 0-3, maar besliste Joeri 
Stange in de laatste minuut de wed-
strijd definitief. Uit de kluts speelde 
Stange zichzelf vrij en wist op pri-
ma wijze de 0-3 binnen te schieten.

Driepunter
Door deze nuttige driepunter blijft 
KDO volop meedoen in de bovenste 
regionen van het klassement. 
Volgende week zondag speelt het 
eerste om 14:00 uur thuis de altijd 
beladen streekderby tegen RKAV. 
Er wordt onder andere een blinde 
poule georganiseerd waarbij de op-
brengst gaat naar het Ronald Mc-
Donalds Kinderfonds. Bovendien zal 
er een bijdrage gegeven gaan wor-
den aan de opbouw van de door de 
brandverwoeste tribune van RKAV. 
Wij hopen op een gigantische op-
komst deze middag!



Regio - Met nog 3 speeldagen te 
gaan is DIO de eerste periodekam-
pioen 2011-2012 geworden. De 
voorsprong op de achtervolgers is 
zo groot dat ze niet meer in te halen 
zijn. Het team heeft nagenoeg de 
hele competitie op kop gestaan en 
dat is al een prestatie van formaat.

 Haast elke week speelde DIO in de-
zelfde opstelling met Paul Schuur-
man, Herman Turkenburg, Bert 
Dijkshoorn en Eric Brandsteder. In 
speelweek 20 was John Beets weer 
eens goed op dreef met de kort-
ste partij van de week in 18 beur-
ten. Dorus van der Meer was goed 
voor de hoogste serie van de week 
met 44 caramboles = 40% van zijn 
totaal te maken punten. De Merel/
Heerenlux 2 won verdiend met 7-2 
van De Kromme Mijdrecht 1. Do-
rus van der Meer was in 20 beur-
ten John Oldersma de baas. Ger-
rit Schuurman knalde in 21 beurten 
over Gijs Rijneveld heen.

DIO
DIO mocht na de 9-0 overwinning 
op APK Mijdrecht 2 de vlag uit-
steken. Herman Turkenburg, Bert 
Dijkshoorn, Eric Brandsteder en 
Koos Zwerver klaarde de klus pro-
fessioneel. Cens 2 won met 7-2 van 
Stieva Aalsmeer. Chris Esser, Edwin 
de Jong en Jelte Huizenga hielden 
de punten in eigen huis. Lucia Bur-
ger redde de eer voor Stieva. Het 
team van Cens 2 provoceerde door 
in het tenue van De Paddestoel te 
spelen. APK Mijdrecht 3 verloor nipt 
van De Schans met 4-5. John Beets 
had in 18 beurten geen kind aan 
Roy Leemreize. Pieter Stokhof was 
oppermachtig tegen Roy van der 
Ham. De Springbok 1 was met 2-7 
niet opgewassen tegen De Padde-
stoel 2. Cock Verver, Pim de Jager 
en Arjan Bosman namen de punten 
mee naar Mijdrecht.

De Merel
De Merel/Heerenlux 4 verloor ge-
flatteerd met 2-7 van De Kuiper/
van Wijk. Nico Koster behaalde een 
regelmatige overwinning op Wim 
Roest. Een sterk finishende Jos Lug-

tigheid was net iets eerder uit tegen 
een sterk startende Wim van der 
Linden. Toine Doezé “pikte”de ze-
ge van een op het eind falende Ben-
no de Rooy. Hans Levy redde de eer 
met winst op Martien Heijman. Cens 
1 won op het nippertje met 5-4 van 
De Kromme Mijdrecht 2. Joris van 
Putten en Donny Beets zorgden ook 
voor het extra punt van Cens 1. De 
Merel/Heerenlux 3 stuurde Bob’s 
Bar met een 7-2 nederlaag naar 
huis. Richard van Kolck speelde een 
sterke pot in 25 beurten tegen Hans 
van Rijn en zorgde voor de enige 
punten van Bob’s Bar.

APK
APK Mijdrecht 1 speelde met 7-2 
APK Mijdrecht 1 van de tafel. Op-
merkelijk was de superzege in 20 
beurten van Willem van der Graaf 
op een falende Cor Ultee. Jan Lind-
hout had maar 21 beurten nodig te-
gen Gerrie Hölzken. Gert Versloot 
won en verloor een van zijn dub-
belpartijen. De Vrijheid/Biljartma-
kers verloor verrassend met 4-5 
van De Paddestoel 3. Bert Loog-
man was kansloos tegen Jonathan 
van Diemen. Bert was duidelijk van 
slag door dat het team van De Pad-
destoel te laat kwam. Nick van de 
Veerdonk en Bart Dirks haalden de 
punten voor De Vrijheid/Biljartma-
kers. 

Stand na 20 speelweken:
DIO 
130 punten  (18 wedstrijden)
De Paddestoel 2 
107 punten (19 wedstrijden)
De Kuiper/van Wijk 
106 punten (19 wedstrijden)
De Merel/Heerenlux 3 
97 punten (18 wedstrijden) 
De Vrijheid/Biljartmakers 
95 punten (18 wedstrijden)
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De Toekomst naar finale 
Quakeltoernooi
De Kwakel - Op deze avond alweer 
de derde voorronde voor de heren 
tijdens de 26e editie van dit toer-
nooi. De deelnemende teams van 
vanavond zijn: de familie Verbrug-
gen, Fc Bram, Hartog Timmerwer-
ken, De Toekomst, KDO 8 Zaal en 
Hertha. De eerste wedstrijd van de 
avond gaat tussen de familie Ver-
bruggen en het technisch goed 
spelende Fc Bram. Fc Bram domi-
neert de wedstrijd vanaf het begin 
met verzorgt en aantrekkelijk voet-
bal. Zij winnen deze wedstrijd dan 
ook vrij eenvoudig met 4-1 en laten 
meteen zien dat zij deze avond niet 
voor niets zijn gekomen. De twee-
de wedstrijd gaat tussen twee vrien-
denteams uit de Kwakel, die niet 
veel voor elkaar onderdoen. Hartog 
Timmerwerken hield knap stand te-
gen de jonge jongens van De Toe-
komst. Toch wist De Toekomst de 
volle buit te pakken door twee doel-
punten van Jesse Stange en Fabian 
v/d Hulst. De einduitslag is 3-1. 

KDO 8
KDO 8 begint hun eerste wedstrijd 
niet goed en staat al binnen drie mi-
nuten tegen een 3-0 achterstand 
aan te kijken. Hertha liet zich na de-
ze flitsende start een beetje zak-
ken en toen ontspon zich een ge-
lijkopgaande wedstrijd waarin KDO 
8 nog knap terugkwam tot 3-2. He-
laas voor de jongens van KDO hield 
Hertha goed stand en kwam hun 
voorsprong niet meer in gevaar. In 
de vierde wedstrijd mocht de fa-
milie Verbruggen het opnemen te-
gen Hartog Timmerwerken, op pa-
pier twee teams die aan elkaar ge-
waagd zijn. Dit is ook wel te merken 
want het wordt een nipte overwin-
ning voor de familie verbruggen, die 
nog een paar spannende momenten 
beleefden, maar de keeper hield zijn 
doel netjes schoon. De uitslag bleef 
bij 1-0. 

Winnen
KDO 8 weet zijn tweede wedstrijd 
ook niet te winnen van de jonge 
jongens van De Toekomst. Met snel 
countervoetbal weten zij de wed-
strijd verdiend te winnen met 4-2, 
en blijven ze in de race voor een fi-
naleplaats. Hertha weet hun twee-
de wedstrijd verrassend te winnen 
van Fc Bram. Zij wisten nog wel 
op voorsprong te komen, maar de 

hardwerkende jongens van Hertha 
weten in de loop van de wedstrijd 
deze achterstand om te buigen in 
een 2-1 voorsprong. Het blijft lang 
spannend, maar Hertha is de twee-
de ploeg die mee gaat doen om de 
finaleplaats en samen met De Toe-
komst nog niks verloren hebben. 

Toekomst
De toekomst verliest zijn eerste 
punten door 1-1 gelijk te spelen 
tegen de familie Verbruggen. Na-
dat FC Bram het nog puntloze KDO 
8 verslagen had kreeg ook Hert-
ha het lastig in haar derde wed-
strijd. Het Kwakelse Hartog Tim-
merwerken kwam namelijk met 1-0 
voor. Dit was tevens de uitslag. Na 
drie speelrondes was het dan ook 
erg spannend. De vierde spelronde 
stond in het teken van de wedstrijd 
tussen de Toekomst en Hertha. Door 
een geweldige goal van Jesse Stan-
ge kwam De Toekomst met 1-0 voor. 
Dit werd uitgebouwd tot een 3-0 
voorsprong. De wedstrijd leek be-
slist, maar niets bleek minder waar. 
Hertha kwam namelijk terug tot 3-2. 
Na zinderde laatste minuten wist De 
Toekomst toch het hoofd boven wa-
ter te houden.

Finale
De avond eindigde met een grote fi-
nale. De enige twee teams die nog 
kans maakte op een plek in de fina-
leavond troffen elkaar. Fc Bram had 
voorafgaand aan de wedstrijd ne-
gen punten. De toekomst had één 
punt meer en had dus aan een ge-
lijkspel genoeg. FC Bram kwam 
met 1-0 voor. Fabian v/d Hulst ali-
as de paling liet het hier niet bij zit-
ten. Hij scoorde vanaf de linkerkant 
van het veld de 1-1. De wedstrijd 
bleef tot de laatste seconde span-
nend en eindigde uiteindelijk in 2-2. 
Dit betekende dat De toekomst zich 
heeft geplaatst voor de finaleavond. 
Al met al was het een leuke sportie-
ve avond.

Volgende week verwachten wij ook 
een zinderende avond. De volgende 
teams gaan strijden om een plek in 
de finaleavond: With Accountants, 
Sporting Uithoorn, Klaas Kleijn Ad-
ministratiekantoor, F.C. bal op het 
dag, Prohand en KDO zaal 3. Ho-
pelijk zien wij u hier om te genieten 
van een leuke voetbalavond.

Thamen softbal meets Thamen
Uithoorn - Dat Softbal een stoe-
re sport is, ondervonden 15 mei-
den van Scholengemeenschap 
Thamen afgelopen week. Honk- 
en Softbal vereniging Thamen 
organiseerde namelijk een soft-
bal-clinic om de meiden enthou-
siast te maken voor deze veelzij-
dige sport.

Na een korte uitleg en warming up 
gingen de meiden, voorzien van een 
echte softbal handschoen en knup-
pel, aan de slag. Tijdens de clinic 
kwamen alle aspecten van de sport 
aan bod. Het gooien, vangen, fiel-
den, pitchen en slaan werden inten-
sief geoefend. Ze werden daarin be-
geleid door softbalsters van de ver-
eniging Thamen die tevens ook leer-
ling van de scholengemeenschap 
Thamen zijn. De clinic was een groot 

succes, de groep had talent en alle 
deelnemers waren enthousiast. Een 
uur was eigenlijk te kort, zo was de 
conclusie van de meiden. Met name 
het slaan hadden ze graag nog lan-
ger geoefend. 
Honk- en Softbal zijn veelzijdi-
ge sporten die beoefend kunnen 
worden voor iedereen vanaf 5 jaar. 
Techniek, tactiek en teamspirit zijn 
belangrijke aspecten van de sport. 
Mede door de successen van het 
Nederlandse honkbalteam en soft-
balteam, kent de sport op dit mo-
ment in Nederland een enorme 
groei. Honk- en Softbalvereniging 
Thamen in Uithoorn bestaat 50 jaar 
en behoort tot de top 10 van vereni-
gingen in Nederland. Het 50-jarig 
jubileum wordt dit jaar gevierd met 
een groot aantal spectaculaire eve-
nementen voor alle leden.

Dammen:
Adrie Voorn pleegt een
Coupe Napoleon
Regio - Damclub Kunst & Genoe-
gen heeft in de bondscompeti-
tie huis gehouden tegen de dam-
mers uit Den Helder. Met de groots 
mogelijke nederlaag van 0-8 werd 
HDC naar het hoge noorden terug-
gestuurd. Hierdoor pakten de dam-
mers uit De Kwakel de koppositie in 
de 1e klasse van de Noord-Holland-
se dambond en zetten de Heldera-
ren op de onderste plaats.
Adrie Voorn zette maandagavond de 
toon door met een mooie slagzet uit 
te halen. Hij offerde vier schijven en 
sloeg er vervolgens vijf naar dam. 
Volgens een oud verhaal zou Na-
poleon deze zet ooit eens als eerste 
uitgevoerd hebben, Adrie deed hem 
dit een paar eeuwen later na. Het 
hek was meteen van de dam, Rene 

de Jong en Wim Keessen wonnen 
vervolgens ook zeer snel. Als laat-
ste bleef Piet van der Poel zwoegen, 
dat leverde een positionele zege op 
en het definitieve Waterloo voor zijn 
tegenstander.

Door deze eclatante overwinning 
nam K&G de koppositie van Al-
mere over, K&G staat nu een punt 
voor op zowel Almere als Purme-
rend. De confrontaties tegen deze 
teams staan nog op het programma 
voor de laatste speelrondes. Eerst 
zal K&G van Damlust moeten win-
nen, deze wedstrijd vind op 30 janu-
ari in ’t Fort De Kwakel plaats. Ho-
pelijk toveren de dammers van K&G 
weer een andere krijgsheer uit hun 
hoge hoed.

Zesde ronde bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 19 janua-
ri speelde we zesde ronde van de 
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
In de tweede cyclus spelen we acht 
rondes, dus het begint alweer te 
kriebelen, zo tegen het einde van 
de cyclus, iedereen begint zich toch 
een beetje af te vragen wat de mo-
gelijkheden nog voor ieder paar is 
in verband met eventuele degrada-
tie of promotie. De wedstrijdleiding 
opende de wedstrijd toen iedereen 
aanwezig was. Er werd aan 12 ta-
fels gebridged, er waren nogal wat 
afmeldingen. Zes in de A-lijn en zes 
in de B-lijn, gelukkig geen stilstaan-
de ronde omdat Henk zo vriendelijk 
was om in te vallen in de B-lijn, nou 
dat hebben we geweten ook, sa-
men met Fien behaalde zij de eerste 
plaats, dus of hij nog een keer wordt 
uitgenodigd is maar zeer de vraag.

A-lijn: In de A-lijn was de eerste 
plaats voor het paar Nel Heilman 
en Hetty Houtman met 59,58 %, Dit 
paar werd vorige week nog abu-
sievelijk echtpaar genoemd, maar 
dat is wel te verklaren, het paar is 
wordt steeds beter op elkaar inge-
speeld, dat het bijna zo lijkt. Tweede 
werd het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 58,75 %, dit paar heeft een aan-
tal weken niets van zich laten ho-
ren, maar was vandaag weer pro-
minent in beeld. Derde werden het 
gelegenheidspaar Cory Olijhoek en 
Roel Knaap met 57,92 %, blijkt hier-
uit dat Greet de Jong toch de motor 
is van dit paar want zij eindigde bij 
uitzondering eens niet op de eerste 
plaats, want dat Cory goed speelt 
wisten wij al.

B-lijn: In de B-lijn was de eerste 
plaats zoals reeds gezegd voor het 
paar Fien Leeftink en Henk van Eke-
ren met maar liefst 67,83 %. Twee-
de werd het echtpaar Tilly en Arnold 
van Dijk met 57,27 %, dit paar is 
weer hard op weg om weer terug te 
keren in de A-lijn. Derde werd het 
paar Greet van Diemen en Nel Gro-
ven met 56,67 %, een goede score 
van een paar dat altijd zeer dege-
lijk speelt.

De competitiestand.
A-lijn: In de A-lijn staat het paar 
Greet de Jong en Roel Knaap nog 
altijd eerste met een gemiddelde 
score van 62,82 %, dit paar is bij-
na niet meer in te halen, vandaar 
dat Greet rustig een rustdag kon 
nemen, de voorsprong is groot ge-
noeg. Tweede zijn Siep Ligtenberg 
en Piet Hoogenboom met een ge-
middelde score van 54,72 % en der-
de het paar Nel Heilman en Hetty 
Houtman met 54,55 %. De achter-
volgers lopen wel iets in, maar of het 
genoeg is weet ik niet.
B-lijn: In de B-lijn heeft het paar 
Ada Groenenwegen en Roelie 
v.d.Voorden nog steeds de leiding 
met een gemiddelde score van 57,06 
%, tweede is na vandaag weer het 
echtpaar Tilly en Arnold van Dijk 
met 56,64 % en derde het echtpaar 
Henny en Lucas v. d. Meer 56,17 %. 
Hier zijn de verschillen nog uiterst 
klein, maar na de vierde plaats valt 
er toch wel een gaatje.

Volgende week wordt de zevende 
en voorlaatste competitieronde ge-
speeld.

Toploopster uit Kenia aan de start
Veel deelnemers verwacht 
bij 10 Engelse mijlen
Uithoorn - Komende zondag, 29 ja-
nuari, organiseert atletiekvereniging 
AKU voor de 28e maal de 10 En-
gelse mijlen van Uithoorn. Dit gro-
te loopevenement mag zich al jaren 
verheugen in een grote belangstel-
ling. De 10 Engelse mijlen van Uit-
hoorn is een van de 8 lopen in het 
Zorg en Zekerheidscircuit en dit jaar 
heeft zich een record aantal lopers 
zich ingeschreven voor het circuit.  
Inmiddels heeft een groot aantal lo-
pers zich via een voorinschrijving 
aangemeld voor a.s. zondag en de 
organisatie verwacht daarom meer 
dan 1500 lopers. Naast een groot 
aantal recreatieve lopers, verschijnt 
er ook altijd een aantal wedstrijdlo-
pers die om de eerste plaatsen en 
de geldprijzen strijden, aan de start. 
I.v.m. het nieuwe parcours is de tijd 
voor het parcoursrecord op de drie 
afstanden bijgesteld en is daarom 
de kans voor een aantal van de lo-
pers om een nieuw parcoursrecord 
te vestigen, dit jaar groter dan ande-
re jaren. Een grote kanshebster voor 
de 1e plaats op het nieuwe parcours 
op de 10 Engelse Mijlen is de Ke-
niaanse toploopster Masila Ndunge. 
Zij heeft in het afgelopen seizoen al 
een aantal goede prestaties neerge-
zet en zij zal zich zeker vooraan la-
ten zien.

Nieuw parcours en nieuwe start
In verband met de werkzaamheden 
aan de nieuwe N 201 is het dit jaar 
niet mogelijk om het parcours waar 
de laatste jaren over wordt gelopen, 
te gebruiken. Dat betekent niet al-
leen dat er nieuw parcours gevon-
den moest worden maar ook een 
andere start- en finishplaats.
Dit jaar zal er daarom gestart wor-
den op sportpark de Randhoorn, de 
thuisbasis van AKU. Goede buren 
zijn voor AKU heel belangrijk aan-
gezien Legmeervogels een groot 
deel van zijn accommodatie be-
schikbaar heeft gesteld waardoor 
de organisatie kan beschikken over 
een aantal kleedkamers van Leg-
meervogels en een groot deel van 
de kantine voor de inschrijvingen, 
uitslagenverwerking, etc. Tevens 
wordt de wielerbaan van UWTC ge-
bruikt voor de kidsrun.
Het parcours voor alle afstanden is 
in zijn geheel gewijzigd en zal voor 
een deel over Aalsmeers grond-
gebied (Legmeerdijk) lopen. Te-
vens zal een deel van het veiling-
terrein benut worden en zal er o.a. 
over wegen als de Randweg, Poel-
weg, Noorddammerweg. Meerlan-
denweg worden gelopen. Dit nieu-

we parcours zal voor veel lopers die 
al jaren Uithoorn aandoen een nieu-
we en uitdagende verrassing zijn.

Voorbereidingen afgerond
De organisatie is er helemaal klaar 
voor om alle lopers te ontvangen. 
De voorbereiding kostte dit jaar veel 
extra energie, overleg en afstem-
ming i.v.m. het nieuwe parcours. 
Op 40 plaatsen staan verkeersrege-
laars, vrijwilligers van AKU, die allen 
zijn geïnstrueerd door de politie en 
worden geïnformeerd over de wij-
ze waarop ze de lopers en het ver-
keer moeten begeleiden.  Alle om-
wonenden langs het parcours zijn 
ingelicht, vergunningen zijn gere-
geld en met een aantal bedrijven 
langs het parcours zijn goede af-
spraken gemaakt. EHBO is aanwe-
zig op het parcours en op 2 plaatsen 
zijn drinkposten aanwezig. De kan-
tine van Legmeervogels wordt inge-
richt zodat alle lopers goed worden 
ontvangen en kunnen worden inge-
schreven door de AKU-mensen. Al-
le persoonlijke bezittingen en tas-
sen kunnen in bewaring worden ge-
geven en voor lopers met spierpijn 
of ander ongemak is zelfs de mo-
gelijkheid om gemasseerd te wor-
den. Voor extra sfeer wordt gezorgd 
door een Chianti-koor de Brulboei-
en. Veel lopers hebben afgelopen 
zondag het parcours al kunnen ver-
kennen op alle afstanden tijdens de 
proefloop die AKU heeft georgani-
seerd.

Afstanden en starttijd en
Hoewel de naam anders doet ver-
moeden, wordt er ook dit jaar weer 
over 4 afstanden gelopen zodat el-
ke loper naar zijn/haar mogelijkhe-
den de meest geschikte afstand kan 
kiezen. Het programma ziet er als 
volg uit:
10.30 u.: geZZinsloop over 1,1 km 
 voor kinderen t/m 11 jaar 
 over de wielerbaan
11.00 u.:  start 5 km
11.10 u.:  start 10 Engelse mijlen
11.45 u.:  start 10 km
12.00 u.:  prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00 u.:  prijsuitreiking 10 km en 
 10 EM
Inschrijven is vanaf 9.00 uur moge-
lijk in de kantine van Legmeervo-
gels. Alle deelnemers aan de kids-
run ontvangen een medaille en al-
le andere deelnemers krijgen na af-
loop een T-shirt.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Op dinsdag 17 janua-
ri werd de derde zitting van de der-
de parencompetitie gespeeld bij 
bridgeclub Hartenvrouw. Zowel in 
de A als in de B lijn werd met 17 pa-
ren gespeeld, en werd de combita-
fel ingezet.
De uitslag is als volgt: In de A-lijn 
stonden met kop en schouders aan 
de top Reina Slijkoord en Rita Vro-
men met 60,36%! Proficiat dames. 
De tweede plaats was voor Tini Ge-
ling en Paula Kniep zij scoorden 
54,52%,De bridgers van Harten-
vrouw waren blij dat ze Paula na een 
lange tijd van afwezigheid weer aan 
de bridgetafel mochten ontmoe-
ten, en dat ze het bridgen, gezien 
de score, niet verleerd is! De derde 
plaats was voor Trudy van den As-
sem en Refina van Meijgaarden met 
52,92%, de vierde plek met 52,68% 
was voor Gerda Bosboom en Nel 
Hamelijnck en de vijfde plaats was 
voor Thecla Maarschalk en Rees 
van der Post met 52,50%, terwijl de 
zesde plaats met 52,38% was voor 
Nel Bakker en An van der Poel. De 
derde tot en met de zesde plaats 
scoorden allemaal 52% met alleen 
een verschil achter de komma! Dan 
de B-lijn: Aan de kop eindigden El-
ly van Brakel en Vera van Wessem 
met 63,69% ! Gefeliciteerd dames! 
De tweede plaats was voor Frouk-

je Kraaij en Anneke van der Zeeuw 
met 60,42%, de derde plek voor Bi-
beth Koch en Tina Wagenaar, zij 
scoorden 55,95%, de vierde posi-
tie was voor het combipaar Ria van 
Geelkerken en Mita Maas met pre-
cies 55%. Prachtig gedaan dames, 
vooral als je nog nooit met elkaar 
gespeeld hebt! Met 54,17% eindig-
den Ans Pickkers en Loes Wijland 
op de vijfde plek, de zesde plaats 
was voor Ted Brand en Alice Oost-
endorp met 53,57%.
De competitiestand is na drie zit-
tingen als volgt: A-lijn: 1: Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
een gemiddelde van 59,25; 2: Kok-
kie van den Kerkhoven & Corry Smit 
met 57,21; 3: Tini Geling & Paula 
Kniep met 53,73; 4: Thecla Maar-
schalk & Rees van der Post met 
53,48; 5: Renske Visser & Francis 
Terra met 52,65; 6: Reina Slijkoord 
en Rita Vromen met 52,65. 
De B-lijn: 1: Elly van Brakel & Vera 
van Wessem met 55,46; 2: Annet 
Roosendaal & Rini Tromp 54,36; 
3: Ted Brand & Alice Oostendorp 
54,08; 4: Bibeth Koch & Tina Wage-
naar met 54,07; 5: Eugenie Rasquin 
& Riet Willemse met 53,42; 6: Frou-
kje Kraaij & Anneke van der Zeeuw 
met 53,40. 
Voor inlichtingen over Hartenvrouw: 
Mienke Jongsma tel: 0297-565756 

Biljartclub DIO met 
overmacht periodekampioen
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Beatrixschool doet mee 
met muziekproject

Wilnis - Afgelopen vrijdagavond 
20 januari was de uitvoering van 
het muziekproject ‘Ik doe mee’! Alle 
ouders van groep 4 hebben er die 
avond van kunnen genieten: hun 
kinderen traden op en hoe! 
Dit muziekproject is ontwikkeld 
door Troupe A’dour. De kinderen 
hebben twee workshops gevolgd 

onder leiding van Diana Bohnenber-
ger en Irina Parfenova. Zij begeleidden de kin-
deren op de pi-
ano met muziek 
van de Fran-
se compo-
nist Georges 
Bizet. Er is 
druk geknut-
seld en ge-
oefend om 
de voor-
stelling tot 
een suc-
ces te ma-
ken. En dat 
was het! De 
verschillen-
de onder-
delen volg-
den elkaar 
op deze klas-
sieke muziek 
geruisloos op. 

De kinderen straalden plezier en enthousias-
me uit in het mooi versierde speellokaal van de 
school. Een groot compliment voor de makers en 
begeleiders van dit project is dan ook zeker op 
zijn plaats.
De schoolleiding hoopt, maar weet bijna wel ze-
ker, dat de kinderen van groep 4 er veel plezier 
aan hebben beleefd en er echt wat van hebben 
opgestoken. Zo snijdt het onderwijs op de Prin-
ses Beatrixschool aan twee kanten: plezier en 
kennis.

Experimenten met vuur 
en ijs op Proostdijschool
Mijdrecht - In het kader van tech-
niekonderwijs op de Proostdijschool 
werd er afgelopen week een show 
gegeven door ‘professor Magic 
Maurice’ van Mad Science Neder-
land.

Deze organisatie verzorgt shows en 
workshops voor onder andere scho-
len op het gebied van techniek, na-
tuurkunde en scheikunde. Zij doen 
daarbij een beroep op de verbeel-
dingskracht en nieuwsgierigheid 
van kinderen met leuke, interactieve 

en leerzame programma’s. 
De kinderen zagen verbluffende 
experimenten met lucht, vuur en 
ijs! Zo konden de kinderen van de 
Proostdijschool zien dat Thei het ei 
in een erlenmeyer verdween, on-
danks dat hij veel te breed was voor 
de opening.
En hij kon gelukkig ook weer bevrijd 
worden. Dit alles door gebruik te 
maken van de luchtdruk. Ook leer-
den zij waarom een stukje behan-
deld papier 120 keer sneller ver-
brandt dan gewoon papier. Waar 

werd dit papier mee behandeld? En 
bij de proef met droog ijs van minus 
79 Celcius waren de kinderen zeer 
verbaasd. Ook werd er door sommi-
ge kinderen een douche genomen 
zonder water, kan dat wel? Ja hoor, 
dat kan. De kinderen van de groe-
pen in de bovenbouw weten hoe dit 

alles mogelijk is, want voor alles is 
een verklaring te vinden in de na-
tuurkunde of scheikunde. Het was 
een spetterende show waar met 
verbazing en humor veel geleerd is 
op deze gebieden, waarvoor zij dan 
ook ‘professor Magic Maurice’ zeer 
dankbaar zijn.

Theater in de kerk
Mijdrecht - Aanstaande zondag-
avond 29 januari komt kerktheater-
groep Crux naar kerkelijk centrum 
De Rank met ‘Welkom op de Wallen’, 
een verhaal vol hartstocht, angst en 
overgave.
Het wordt heel wat anders dan een 
gewone kerkdienst, waar meest-
al veel gezegd wordt. Crux laat het 
verhaal liever zien.

Kerk en theater waren in vroeger tij-
den al met elkaar verbonden. Juist 
in deze tijd, waarin de beeldcultuur 
een belangrijke rol speelt, zoekt 
Crux naar manieren om het thea-
ter zo af en toe terug te brengen in 
de kerkdiensten. “Als een gelijke-
nis, levensecht. Juist omdat de Goe-
de Boodschap voor het leven van al-
ledag bedoeld is”, staat te lezen op 
hun website.
Ze doen dat in het kader van een 

kerkdienst. Gebed en met elkaar 
zingen maken deel uit van hun voor-
stelling. 
Welkom op de Wallen is de derde 
productie van deze theatergroep. 
Velen waren enthousiast over de 
eerdere voorstellingen. Al vroeg een 
enkeling zich wel af: ‘Humor in de 
kerk, kan dat?’ Ja, dat kan. 
Het optreden van Crux is een van de 
bijzondere diensten van De Rank. 
Zo’n vijf keer per jaar organiseert 
een aantal enthousiaste mensen 
deze welkomstdiensten. Anders dan 
gewoon, bedoeld voor iedereen die 
zich wel eens afvraagt wat geloven 
en het dagelijks leven met elkaar te 
maken hebben. 
Na de dienst staat de koffi e klaar en 
kunt u nog napraten over de voor-
stelling. U/jij bent van harte welkom 
in De Rank aan de Prins Bernhard-
laan 2 op zondagavond 29 januari 

Drukke februarimaand voor 
Santykoor de Turfschippers
De Ronde Venen - Na een rus-
tig begin van 2012 moeten de Turf-
schippers uit Vinkeveen in februari 
weer volop aan de bak. In een week 
tijd moet er maar liefst vier keer op-
getreden worden. Vanuit zorgcen-
trum De Ronde Venen, per 1 janu-
ari opgegaan in Zonnehuisgroep 
Amstelland, kwam de uitnodiging 
om de drie bejaardenhuizen van dit 
centrum te komen bezoeken. 
Er wordt gestart op 7 februari met 
‘s middags een optreden voor de 
bewoners van Zuiderhof in Vinke-
veen. Dezelfde dag nog verplaatsen 

de schippers zich naar Mijdrecht 
om daar ‘s avonds de bewoners van 
Avondlicht te laten genieten van de 
vrolijke en soms ook droevige zee-
mansliederen. Twee dagen later, op 
9 februari, eindigen de turfschip-
pers hun rondvaart langs de bejaar-
denhuizen van het zorgcentrum bij 
verzorgingstehuis Gerardus Majel-
la in Mijdrecht waar ‘s avonds aan-
gemeerd wordt. Op dinsdag 14 fe-
bruari komt het koor weer in ac-
tie tijdens een middag van het Ro-
de Kruis in Partycentrum De Meijert 
in Mijdrecht.




