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Uithoorn – Vorige week donder-
dag uitte de familie Omtzigt haar 
onvrede tijdens de raadsvergade-
ring van de gemeente Uithoorn 
m.b.t. het agendapunt bestem-
mingsplan De Kwakel. Omtzigt gaf 
aan dat de gemeente Uithoorn on-
juist en misleidend had gehandeld 
door zowel aan Omtzigt als aan de 
gemeenteraad incorrecte informatie 
te verstrekken om daarbij zijn posi-

tie met betrekking tot het bouwplan 
De Kwakel Zuid in een ongunstiger 
daglicht te plaatsen.
Portefeuillehouder, wethouder Ver-
heijen, had richting Omtzigt en de 
gemeenteraad meerdere malen 
aangegeven dat slechts woning-
bouw op de locatie De Kwakel Zuid 
mogelijk was, en niet op de naast-
gelegen locatie van Omtzigt, omdat 
de locatie De Kwakel-Zuid binnen 

de rode contour van het streekplan 
gelegen zou zijn, en de locatie van 
Omtzigt niet. Dit is volgens de fami-
lie Omtzigt niet correct.
De familie Omtzigt had het streek-
plan van de provincie Noord-Hol-
land er op nageslagen, en zowel de 
locatie De Kwakel Zuid als de loca-
tie van Omtzigt zijn allebei niet bin-
nen de rode contour van het streek-
plan gelegen. Bovendien had Omt-

zigt van de provincie Noord-Holland 
vernomen dat de provincie in 2007, 
een verzoek van de gemeente Uit-
hoorn om de locatie De Kwakel Zuid 
te wijzigen in stedelijk gebied, nog 
had geweigerd. Tevens had Omt-
zigt uit provinciale stukken verno-
men dat de gemeente Uithoorn, na-
dat wethouder Verheijen de raad en 
Omtzigt had geïnformeerd dat wo-
ningbouw aldaar volgens provinci-

Onjuist handelen van gemeente Uithoorn 
inzake bestemmingsplan De Kwakel?
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Ondertekening koop-/realisatieovereenkomst 

Burgers aan de slag met 
‘beLeef Buitendijks’  
Uithoorn - Op maandag 31 janu-
ari jl. is op het gemeentehuis de 
koop-/realisatieovereenkomst on-
dertekend door Rik Harmsen, Kal-
liste Woningbouwontwikkeling B.V. 
en Jeroen Verheijen, portefeuille-
houder Ruimtelijke ontwikkeling. 
De ondertekening is tevens een 
feestelijk startschot om samen met 

de burgers de ontwerpfasen in te 
gaan. Het project ‘beLeef Buiten-
dijks’ is een nieuw concept waar-
in burgers participeren in de ont-
werpfase. Een project dat past bij 
het beleid van de gemeente Uit-
hoorn. Woonconsumenten en po-
tentiële kopers denken mee in het 
ontwikkelproces. Deze actieve in-

breng vormt een waardevolle in-
breng voor de architect en de ont-
wikkelaar. Eén woonworkshop heeft 
al plaatsgevonden. Op 8 februa-
ri 2011 vindt een tweede woon-
workshop plaats. Meer projectin-
formatie kunt u vinden via de site  
www.beleefbuitendijks.nl. Geïnte-
resseerden en deelnemers aan de 

‘Mevrouw, meneer... 
heeft u nog voetbalplaatjes?’
Uithoorn – Het voetbalplaatjesfeest 
is weer losgebarsten. De AH plaat-
jes zijn en blijven toch de grootste 
rage. Nog maar net begonnen of 
bij Albert Heijn Jos van den Berg 

staat de jeugd zich alweer te ver-
dringen..,. mevrouw, meneer... mag 
ik uw plaatjes? 
Bij vele klanten is het niet eens no-
dig om het te vragen. Ze komen 

naar buiten en lopen direct, met een 
grote glimlach naar de jongetjes en 
meisjes toe. En ze worden eerlijk 
verdeeld. Jij een, jij een... het is een 
lust voor het oog om het te zien...

woonworkshops kunnen zich nog 
steeds aanmelden. Het project is 
een onderdeel van de nieuwe fa-
se Legmeer-West en omvat 35 wo-
ningen. De locatie van het project 
wordt omsloten door het groen van 
de ecologische zone, een groene 
zone aan de zuidkant en de voor-
malige spoordijk.

aal beleid niet mogelijk was, bij de 
provincie een schriftelijk verzoek in-
gediend om beleid op de locatie De 
Kwakel Zuid te wijzigen, om aldaar 
woningbouw toe te staan. Hierover 
had de gemeente Uithoorn ook in-
tensief vooroverleg met VROM en 
provincie gepleegd, zonder dat de 
gemeenteraad daarvan op de hoog-
te was gesteld.
 
Woningbouw
De gemeente had ook Omtzigt ge-
informeerd dat De Kwakel Zuid een 
zogenaamde ICT-locatie zou zijn 
(intensiveren, combineren en trans-
formeren) waardoor in De Kwakel 
Zuid woningbouw mogelijk zou zijn. 
Maar volgens Omtzigt is in provin-
ciaal beleid aangegeven dat slechts 
de Legmeerpolder (Amstelveen) 
een zogeheten ICT-locatie is voor de 
bouw van 2.000 woningen, en niet 
De Kwakel Zuid die in de Uithoorn-
se polder is gelegen. 
Tevens gaf Omtzigt aan zich ook gro-
te zorgen te maken omtrent de ver-
keersafwikkeling van het woning-
bouwplan De Kwakel, alwaar 134 
nieuwe woningen zijn gepland. Ge-
meente Uithoorn heeft het plan om 

deze nieuwe woonwijk op de smal-
le Boterdijk in De Kwakel te ontslui-
ten, die volgens Omtzigt momenteel 
al helemaal vol zit meer verkeer, en 
vanwege de smalle wegstructuur 
ook niet geschikt is voor ontsluiting 
van een nieuw te bouwen woon-
wijk. Omtzigt heeft in het verleden 
aan lokale bestuurders van de ge-
meente Uithoorn 2 alternatieve va-
rianten van ontsluiting van de nieu-
we woonwijk De Kwakel Zuid voor-
gelegd, die inmiddels bekend moe-
ten zijn bij deze gemeente, maar 
waarop Omtzigt tot op heden nog 
geen enkele reactie heeft ontvan-
gen. Bij uitvoering van deze 2 alter-
natieve ontsluiting zal volgens Omt-
zigt de verkeersdruk in het centrum 
van De Kwakel enorm gereduceerd 
kunnen worden, en is tevens een 
ontsluiting van het (huidige) Zwar-
te dorp opgenomen. Gemeentebe-
langen en CDA hebben portefeuil-
lehouder wethouder Verheijen ver-
zocht de door Omtzigt aangegeven 
punten van kritiek puntsgewijs te 
beantwoorden alvorens vaststelling 
van het bestemmingsplan De Kwa-
kel op 4 februari 2011 zal plaatsvin-
den. Wordt vervolgd.

Voetganger 
gewond
Uithoorn - Een 80-jarige voetgan-
ger is donderdagochtend gewond 
geraakt nadat hij was aangereden 
door een achteruitrijdende auto. De 
man liep door de parkeergarage op 
het Amstelplein toen hij werd ge-
raakt door een 76-jarige automobi-
list, die zijn voertuig achteruit pro-
beerde te inparkeren. De voetgan-
ger is met onbekend letsel overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Auto’s in brand
Uithoorn - Twee auto’s zijn maan-
dag in de vroege ochtend volledig 
uitgebrand. Zij stonden geparkeerd 
op het Amstelplein. Hoe de auto’s 
vlam hebben kunnen vatten is niet 
duidelijk. Er wordt rekening gehou-
den met brandstichting.

Beschonken 
man veroorzaakt 
aanrijding
De Kwakel - Een 22-jarige auto-
mobilist uit De Kwakel heeft zon-
dagochtend een aanrijding veroor-
zaakt op de Mijnsherenweg. Op de 
kruising met de Bachlaan reed de 
man vol tegen een ander voertuig 
aan. Daarbij zijn geen gewonden 
gevallen. Na een blaastest bleek 
de man, een beginnend bestuurder, 
negen keer de maximaal toegesta-
ne hoeveelheid alcohol te hebben 
gedronken (voor een beginnend 
bestuurder gelden andere regels). 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt; ook moest hij zijn rijbewijs 
inleveren.

Soroptimistenclub 
overhandigt cheque

Op de foto staan Monique Sintenie van Vita welzijn en advies en Betty Heij-
mans, presidente van Soroptimistenclub Uithoorn/ De Ronde Venen en de da-
mes van de kerstmarktcommissie met de cheque. Foto is gemaakt door Ma-
rian Verweij.

Uithoorn - De opbrengst van de 
kerstmarkt van Soroptimistenclub 
Uithoorn/De Ronde Venen gaat dit 
jaar naar Vita welzijn en advies. Het 
geld wordt besteed aan meubilair 
en spelartikelen voor het Wijksteun-
punt Bilderdijkhof. De soroptimis-
ten hebben op de Uithoornse kerst-
markt met 2 kramen zelfgemaak-
te kerststukken, kerstgroen, sier-
takken met bessen en kerstkaarten 
van Uithoorn en diverse kerstartike-
len gestaan. Zij hadden ook erwten-
soep die erg in de smaak viel, het 

was daarom heel snel uitverkocht. 
De zeer geslaagde verkoop lever-
de een bedrag van 900 euro op. Het 
bedrag is vorige week dinsdag 25 
januari door Betty Heijmans, presi-
dente van de club en de dames van 
de kerstmarktcommissie overhan-
digd aan Monique Sintenie van Vita. 

Door het grote succes van de kerst-
markt zal Soroptimistenclub Uit-
hoorn/De Ronde Venen ook vol-
gend jaar deelnemen aan de Uit-
hoornse kerstmarkt.
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aLGemene infOrmatie
Gemeente uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

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

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

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

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

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

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

nieuws uit de
gemeenteraad
Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad 
van Uithoorn op donderdag 3 februari 2011 in het gemeentehuis. De 
bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een 
korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 21.30 uur.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

aGenDa raaDsbiJeenKOmst 3 februari 2011

informatief beraad
Voorzitter: J.P.G. Hazen

1 Opening - agenda informatief beraad. 19.30 uur
1.1 inspreken burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.
1.2 mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders 
 en uit de regio.
1.3 Stappenplan integrale aanpak europarei (RV11.3) 19.40 uur
 Het college van b&w stelt voor opdracht te geven om een 
 integraal plan voor Europarei uit te werken en in te stemmen 
 met het deel van de projectbegroting waarvoor geen 
 financiële dekking is en daarvoor maximaal € 200.000,- 
 mee te nemen in de eerste voortgangsrapportage 2011.
 Doel: informatieve bespreking in de raad en met het 
 college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en 
 besluitvorming.
1.4 rapport rekenkamer onderwijshuisvestingsbeleid 20.30 uur
 Namens de rekenkamer Uithoorn presenteert de heer 
 Freeke de resultaten van het onderzoek onderwijshuis-
 vestingsbeleid. Doel: informatie aan de raad.
1.5 Lokaal onderwijskansenbeleid 2011-2015 (RV11.2) 21.00 uur
 Het college van b&w stelt voor de nota “Nu, voor later: 
 onderwijskansenbeleid 2011-2015” vast te stellen 
 (inclusief de financiële paragraaf) en de Verordening ruimte- 
 en inrichtingseisen peuterspeelzalen en beleidsregels en 
 de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente 
 Uithoorn 2005 in te trekken. Doel: informatieve bespreking 
 in de raad en met het college van b&w ter voorbereiding op 
 politiek debat en besluitvorming.
 sluiting informatief beraad en korte schorsing 21.25 uur

raadsvergadering
Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2 Opening - stilte - primus 21.30 uur
2.1 Agenda raadsvergadering 3 februari 2011
2.2 Mededelingen
2.3 Besluitenlijst raad 20 januari 2011
2.4 Ingekomen stukken tot en met week 3
2.5 Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende 
 agendapunt) indien aangemeld.

Politiek debat

3 interpellatie door raadsleden. reactie van college. 21.40 uur
 Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door 
 college.
3.1 Vaststellen bestemmingsplan “De Kwakel” (RV10.82) 21.50 uur
 Het college van b&w stelt voor het bestemmingsplan 
 “De Kwakel” gewijzigd vast te stellen. Doel: politiek debat 
 ter voorbereiding op de besluitvorming
3.2 nacalculatie en evaluatie brede school Legmeer  22.20 uur
 (RV10.83)
 Het college van b&w stelt voor enkele besluiten te nemen 
 naar aanleiding van de nacalculatie en evaluatie Brede 
 school Legmeer. 
 Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming
 einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad  22.50 uur
 fracties 

stemmingen

4.1 stemming over onderwerpen uit het politiek debat  22.55 uur
 (incl. ingediende moties en amendementen en eventuele 
 stemverklaringen).
4.2 stemming over de volgende (hamer)stukken:
 1. Omgevingsvergunning voor afwijken van een 
  bestemmingsplan (RV10.84)
 sluiting openbare vergadering 23.00 uur

Vernieuwde spreekkamers 
in gemeentehuis
De verbouwing van het gemeentehuis is ondermeer te zien aan de 
nieuwe spreekkamers. Vroeger waren deze te vinden op de eerste eta-
ge. In de nieuwe opzet zijn de spreekkamers gevestigd op de bega-
ne grond. De kamers zijn o.m. bestemd voor persoonlijke gespreken 
met inwoners van Uithoon en De Kwakel. Wilt u meer weten over de 
spreekkamers of de andere veranderingen in de publiekshal?
Kom dan op zaterdag 12 februari in het gemeentehuis kijken tij-
dens de Open Dag van 10.00 tot 14.00 uur!

Open
dagKom kijken

in ons nieuw 
ingerichtte 

gemeentehuis!

Gemeente
Uithoorn

Om 10:30 uur 
offi ciële opening 

door burgemeester 
Dagmar 

Oudshoorn.

Op 12 februari 
van 10.00 tot 

14.00 uur bent 
u welkom.

Ti jdens deze open dag z i jn a l le bal ies gesloten voor de gebruikel i jke diensten.

Verkiezingen Provinciale staten
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011 worden 
de hieraan deelnemende politieke partijen op verschillende manieren be-
kend gemaakt.

Verkiezingsaanplakborden
U ziet de verkiezingsaanplakborden op de volgende plaatsen: 
-  Zijdelweg tegenover de brandweerkazerne
-  Laan van Meerwijk 16, naast het gemeentehuis
-  Hoek Ringdijk/Anjerlaan in De Kwakel.
-  Randhoornweg 31 bij oprijden van het parkeerterrein Brede School
-  Winkelcentrum Zijdelwaardplein, hoek Zijdelwaardplein-Wiegerbruinlaan

De gemeente Uithoorn heeft geen afspraken gemaakt over de afmetingen 
van de posters die de politieke partijen op deze borden mogen plakken. 

Wij gaan ervan uit dat men rekening houdt met de posters van an-
dere partijen.

Verkiezingsmarkt
De gemeente Uithoorn organiseert i.v.m. de komen-

de Provinciale Statenverkiezingen een verkiezings-
markt. De politieke partijen kunnen hier ge-

bruik van maken. De verkiezingsmarkt vindt 
plaats op zaterdag 26 februari 2011 

van 12.00 tot 15.00 uur in de pas-
sage van het winkelcentrum 

Zijdelwaard.

tijdelijk hondenborden
Veel hondenuitlaters houden zich 
goed aan de regels voor de honden-
gebieden. Maar jammer genoeg niet 
iedereen. Wij krijgen nog steeds veel 
klachten over hondenpoep op ande-
re groenstroken, de stoep en zelfs 
op speelveldjes. Om nog eens extra 
duidelijk te maken dat deze plekken 
geen onderdeel zijn van het honden-
uitlaatgebied plaatsen we op diver-
se overlastplaatsen tijdelijke borden.

nieuwe locaties
De komende periode zijn de borden 
te vinden bij of rond basisschool De 
Zon.
 
extra controles
Op de plekken waar de borden staan 
wordt extra gecontroleerd door de 
gemeentesurveillanten. Als zij een 
overtreding constateren, kunnen ze 
een boete uitdelen. 

De algemene regels
Wat zijn ook al weer de regels? In Uit-
hoorn zijn de hondenroutes en -los-

loopgebieden duidelijk aangewezen 
met opvallende borden en paaltjes. 
De paaltjes met rode (uitlaatroute) en 
groene (losloopgebied) plaatjes ge-
ven de grenzen aan. Op de losloop-
gebieden hoeft hondenpoep niet te 
worden opgeruimd. Daar mogen hon-
den lekker los lopen. Op de honden-
routes moeten de honden zijn aange-
lijnd en moeten drollen op verhardin-
gen worden opgeruimd. In het groen 
mogen ze blijven liggen. Overal el-
ders moeten honden altijd zijn aange-
lijnd en moet hun poep worden opge-
ruimd. Op speelplaatsen mogen hon-
den helemaal niet komen. Meer infor-
matie kunt u vinden op www.uithoorn.
nl/in_uithoorn/wonen/honden 

nieuwe plaatsen doorgeven
Omwonenden kunnen via e-mail 
(gemeente@uithoorn.nl, o.v.v. hon-
denborden), telefonisch (513111) of 
schriftelijk (gemeente Uithoorn, post-
bus 8, 1420 AA Uithoorn) een loca-
tie voor tijdelijke hondenborden voor-
stellen. Geregeld zetten we de bor-
den op een nieuwe locatie.

nieuwe locatie tijdelijke 
hondenborden



“De hele boel tot op 
de grond afgebrand...
...Gelukkig hadden we onze 
spulletjes geregistreerd.”

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

Werk in 
uitvoering

Afsluiting 
in het rond en deel 
WiegerbruinlAAn

Van maandag 31 januari t/m vrijdag 
25 februari 2011 zijn ‘In het Rond’ 
(noord) en een deel van de Wieger-
bruinlaan afgesloten voor verkeer. 
Deze afsluitingen zijn nodig voor de 
uitvoering van de reconstructie van 
de Zijdelweg en rioleringswerkzaam-
heden aan de Wiegerbruinlaan. Er 
zijn omleidingroutes voor het verkeer 
ingesteld. Hierbij is rekening gehou-
den met de toegankelijkheid van win-
kelcentrum Zijdelwaard en de bereik-
baarheid van de bedrijven op het be-
drijventerrein voor vrachtverkeer. De 
omleidingsroutes zijn met verkeers-
borden aangegeven. Het gebied blijft 
bereikbaar voor hulpdiensten en an-
dere (gemeentelijke) dienstverleners. 
Overigens is de planning onder voor-
behoud: extreme weersomstandig-
heden kunnen de uitvoering vertra-
gen.

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

zien een deel van de Alfons Ari-
enslaan, tussen Potgieterlaan 
en Wiegerbruinlaan en maken in 
plaats daarvan gebruik van de 
Potgieterlaan en Guido Gezellel-
aan.

- De bushalte ter hoogte van Het 
Hoge Heem op de Wiegerbruin-
laan en de haltes langs de Alfons 
Ariënslaan vervallen tijdelijk.

- De buslijnen 142 en 242 rijden 
niet via In het Rond. Ter vervan-
ging hiervan zet de gemeente 
een pendellijn in: met een taxibus 
reizen passagiers vanaf de halte 
Aan de Zoom (t.o. Geertruidahoe-
ve) en de haltes In het Rond naar 
de kruising In het Rond/Zijdelweg. 
Van daaruit kunnen zij overstap-
pen op bus 142 of bus 242 bij de 
halte hoek A. van Schendellaan/
Zijdelweg.

Actuele informatie kunt u vinden 
op de website van de gemeente,  
www.uithoorn.nl en de provincie, 
www.nhbereikbaar.nl. 

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

meentepost@uithoorn.nl.
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AlgeMene inforMAtie

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

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

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn

t/m 20 feb. Expositie Anders dan Anders, galerie Fort a/d/ Drecht. 
 Werk van Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien van 
 Schie en Jan de Valk. www.galeriefortaandedrecht.nl
 4 feb.  Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
 5 feb. Postzegelruilbeurs in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 
 10.00-15.00 u. € 1,50 voor niet-leden van Filatelisten 
 Vereniging Uithoorn
12 feb.  Open dag nieuwe publieksruimtes in gemeentehuis, 
 10.00-14.00 u.
13 feb. Enge bos-excursie, start om 14 uur bij Drechtdijk 49 
 (cactuskwekerij)
13 feb. Workshop Zilverklei bij CREA, Fort a/d Drecht. 12.00-16.00 u. 

Kosten € 47,50 (incl. zilverklei). Inschrijven: 0297-561291.
18 feb.  Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 u. 
19 feb.  Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 u. 

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

dams Windquintet. Aanvang 14.30 u. Entree: € 12,-. 
25 feb. Optreden van duo To Enjoy, 15.00 u. in wijksteunpunt 
 Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. 
 Kaartverkoop in februari aan de bar in wijksteunpunt.
3 maart Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vorrmen van 

Activiteiten kAlender
 dagbesteding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 u.
8 maart  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50), 

13.30 u.
15 maart  Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
20 maart SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina 
 Albrink “Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 u. 
 Entree: € 12,-.
25 maart Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 u.
1 april Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
2 april Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 u. 

€ 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
3 april Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk.  
 Aanvang 14.30 u. Entree €12,50. Kaarten via de webshop 
 www.kilshannig.nl of op de dag zelf aan de zaal. 
 5 april Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 u.
12 april Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans, 

19.00 u.
16, 22 en ‘Vrouwen op bestelling’ uitvoering in het Dorpshuis De Quakel. 
23 april 20.15 u., zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
5 mei  Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50) 

13.30 u.
2 juni  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, 
 inschrijving 10.00-12.00 u.
5 juni  Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, 
 start tussen 11.00-12.00 u. bij Dorpshuis De Quakel. 
 Deelname is gratis.
21 juni Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.
12 juli Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 u.
11 okt. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.
18 okt. Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 u.
29 nov. Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.

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

busstrook lAngs 
WAtsonWeg

In november 2010 is begonnen met 
de aanleg van een busstrook langs 
de Watsonweg tussen Vuurlijn en 
N201. Namens de gemeente Uit-
hoorn voert Schelvis Infra bv dit werk 
uit en adviesbureau Nebest houdt 
toezicht.

Waarom wordt dit stuk weg 
gereconstrueerd? 
Al jaren ervaart het busverkeer de 
Watsonweg als hinderlijk vanwe-
ge het oponthoud door de verkeers-
lichten op het kruispunt met de 
N201. Een tweede reden is dat aan 
de westzijde van de Watsonweg de 
nieuwe woningen van Park Krayen-
hoff verrijzen. Naar verwachting wor-
den de eerste woningen binnenkort 
opgeleverd. Om het in- en uitrijden 
naar Park Krayenhoff veiliger te laten 
plaatsvinden, wordt de middenberm 
verbreed. Voor het busverkeer wordt 
aan de oostzijde van de Watsonweg 
een busstrook aangelegd. Die maakt 
het mogelijk dat de bus bij filevorming 
de rij auto’s passeert, kan stoppen bij 
de bushalte zonder het overige ver-
keer overlast te bezorgen en weer 
kan invoegen bij de verkeerslichten.

Wat gebeurt er?
De Watsonweg is de belangrijkste 
ontsluiting van Meerwijk-West. Daar-
om wordt het werk gefaseerd uitge-
voerd. Daardoor duurt de overlast 
onvermijdelijk langer dan wanneer 
de weg in een keer helemaal onder 
handen zou worden genomen.
Omdat de huidige wegbreedte be-
perkt is, is eerst het fiets- en voetpad 
afgesloten. Er is een tijdelijk pad aan-
gelegd tussen het parkeerterrein bij 
de Elzenlaan en het Zijdelveld. Dit tij-
delijke pad is voorzien van verlich-
ting, zodat het ook in het donker ge-
bruikt kan worden.
Na het weghalen van het oude fiets- 
en voetpad zijn de kabels en leidin-
gen aan die kant omgelegd en wordt 
een nieuw fiets- en voetpad aange-
legd. Tegelijkertijd wordt ook nieuwe 
riolering aangelegd. 
Als de ene kant van de Watsonweg 
klaar is, komt de andere kant aan de 
beurt. Nadat beide zijden zijn ver-
breed, komt er een asfaltlaag over-
heen en tenslotte laten we nieuwe 
struiken en bomen planten.
Afhankelijk van het weer kunnen al-
le werkzaamheden medio 2011 zijn 
afgerond. 
De gebruikers van de Watsonweg 
zullen tot die tijd overlast ondervin-
den, maar wij proberen deze tot een 
minimum te beperken.

nadere info?
Met vragen kunt u terecht bij de 
heer Disseldorp via telefoonnummer 
0297-513 111.

bAggerWerkzAAM-
heden

Deze week wordt op diverse plaatsen 
in de gemeente gebaggerd. Het gaat 
om de waterwegen langs de Mijnshe-
renweg, Hoofdweg, Nijverheidsweg, 
Eger en Amsteldijk Zuid. Waarschijn-
lijk moeten we tijdens het baggeren 
het fietspad langs de Amsteldijk Zuid 
afsluiten. Fietsers worden dan via de 
rijbaan van de Amsteldijk geleid, hier 
ligt al een fietssuggestiestrook. De 
aannemer van het werk is Loonbe-
drijf Van Vliet uit Ter Aar.

eigenaar terugbezorgd kunnen worden. Registratie verhoogt de kans 
om de daders op te pakken.

Op maandag 31 januari is in het ge-
meentehuis de kooprealisatieover-
eenkomst ondertekend door Rik 
Harmsen, Kalliste woningbouwont-
wikkeling en Jeroen Verheijen, por-
tefeuillehouder Ruimtelijke ontwik-
keling. De ondertekening is tevens 
een feestelijk startschot om samen 
met de burgers de ontwerpfase in te 
gaan.
Het project ‘beLeef Buitendijks’ heeft 
een nieuwe opzet waarin burgers be-
trokken zijn bij de ontwerpfase. Dit 
project past bij het beleid van de ge-
meente Uithoon. Elke consument - 

potentiële koper of niet - mag en kan 
meedenken. Deze actieve inbreng 
is waardevol voor de architect. Eén 
woonworkshop heeft al plaatsgevon-
den en op 8 februari is er weer een. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor 
deze tweede workshop aanmelden 
via de site www.beleefbuitendijks.nl
Het project is een onderdeel van de 
nieuwe fase Legmeer-West en omvat 
35 woningen. De locatie van het pro-
ject wordt omsloten door het groen 
van de ecologische zone, een groe-
ne zone aan de zuidkant en de voor-
malige spoordijk.

burgers aan de slag met 
‘beleef buitendijks’ 
ondertekening kooprealisatieovereenkomst

Kwik is een zilverachtig vloeibaar me-
taal dat vroeger vaak werd gebruikt in 
thermometers, barometers, thermos-
taten en bloeddrukmeters. Misschien 
heeft u nog wel ergens een oude 
kwikthermometer liggen of een ba-
rometer met kwik aan de muur han-
gen. Omdat kwik schadelijk is voor de 
gezondheid mogen sinds 2003 geen 
producten met kwik meer worden ver-
kocht. 

kwik en uw gezondheid
Kwik is vooral erg giftig als we het als 
damp inademen. Als mensen lange-
re tijd kwikdamp inademen kan her-
senenbeschadiging ontstaan. Dat 
kan klachten opleveren zoals ver-
moeidheid, trillende oogleden, lippen 
en vingers, veranderingen in zien en 
horen en geheugenverlies. 

Problemen met kwikhoudende 
producten
Als kwikhoudende producten stuk 
gaan, valt kwik uit elkaar in kleine zil-
veren bolletjes die zich makkelijk ver-
spreiden. Kwik verdampt langzaam 
bij kamertemperatuur, er ontstaat dan 
kwikdamp. Kwikdamp kan nog lange 
tijd na het breken van een kwikhou-

dend product in een woning voorko-
men.

bij breuk van kwikhoudende 
producten
Voorkom verspreiding van kwik door 
de rest van het huis, loop niet door de 
kwik heen. Op www.gezond.amster-
dam.nl/Milieu--gezondheid/Milieu-in-
huis/Kwik-in-huis vindt u informatie 
over wat u moet doen als er bijvoor-
beeld een thermometer of barometer 
met kwik stuk gaat. 

Problemen voorkomen
Om problemen te voorkomen kunt u 
uw thermometer of barometer inleve-
ren bij uw gemeente als Klein Che-
misch Afval (KCA). Voor beide appa-
raten zijn goede, bijvoorbeeld digita-
le, alternatieven op de markt.

ggd Amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid 
van de GGD Amsterdam houdt zich 
bezig met binnenmilieu. Informatie 
vindt u op www.gezond.amsterdam.
nl/Milieu & gezondheid . U kunt ook 
contact met ons opnemen, via e-mail-
adres lo@ggd.amsterdam.nl of tele-
foonnummer 020-555 5405.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1. De Merodelaan 6, Uithoorn 

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

Waals, 0297- 513111.
-  Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg 

voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Inzageperio-
de 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het ge-
meentehuis. Nadere info: de heer M. Brink, tel. 0297- 513 111

- Verkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de 
lading zwaarder zijn dan 35 ton op de Boterdijk tussen de Watsonweg en de 
Drechtdijk en instellen parkeerverbod aan weerszijden van de Boterdijk ter 
hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74. Inzageperiode: 
2 februari t/m 16 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der Waals, 0297- 
513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- tussen Mgr. Noordmanlaan 14 en Ringdijk, aanvraag omgevingsvergunning 

voor plaatsen van een langzaamverkeersbrug over de Ringvaart. Ontvangen 
26 januari 2011

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dak-

kapel aan de voor- en achterzijde. Ontvangen 16 januari 2011.
- Witkopeend 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de 

woning aan de achterzijde en het realiseren van een onderheid terras. Ontvan-
gen 20 januari 2011.

Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Europarei 3 t/m 25 garageboxen, aanvraag omgevingsvergunning voor asbest 

saneren van de garageplafonds. Ontvangen 18 januari 2011.
- Staringlaan 3, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een dakka-

pel aan de voorzijde. Ontvangen 21 januari 2011

 BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun 
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noe-
men aanvraag:
De Kwakel
- Jaagpad 18a, aanvraag vergunning voor carportopbouw, dichtmaken carport 

en het plaatsen van zonneboilers.

 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.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Watsonweg 2, omgevingsvergunning voor het oprichten van 92 woningen (fa-

se 2/3). Bezwaar: t/m 9 maart 2011.
- J.N. Wagenaarweg 6, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen 

van gevelreclame aan voor- en achterzijde bedrijfspand. Bezwaar: t/m 14 maart 
2011.

Dorpscentrum
- Wilhelminakade 85, vergunning aan de exploitanten van Chinees restaurant 

Azië voor:
 - het exploiteren van een horecabedrijf t/m 19 januari 2014;
 - een drank- en horeca vergunning t/m 19 januari 2014.
 Bezwaar t/m 4 maart 2011

 BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN 
 WELSTANDSCOMMISSIE
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders 
over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde 
een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer 
(0297) 513231. Hier kunt u ook informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de 
agenda en het aanvragen van spreektijd.

 BESTEMMINGSPLAN ZIJDELWAARD IN WERKING GETREDEN - 
 BOUWPLANNEN WORDEN HIERAAN GETOETST
De gemeenteraad heeft 21 oktober 2010 het bestemmingsplan Zijdelwaard vast-
gesteld. Tegen dit besluit is bij de Raad van State beroep aangetekend. Het be-
roep heeft betrekking op de strook tegenover de Anne Franklaan. Zolang er op 

het beroepschrift geen beslissing is genomen, is het bestemmingsplan Zijdelwaard 
nog niet onherroepelijk. 
Omdat binnen de beroepstermijn geen verzoeken tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening zijn ingediend, is het bestemmingsplan Zijdelwaard wel in werking 
getreden. Dit betekent dat alle (bouw)aanvragen die betrekking hebben op gron-
den binnen het plangebied van het bestemmingsplan Zijdelwaard aan de voor-
schriften van dit bestemmingsplan worden getoetst. 
Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal hiervan mededeling worden ge-
daan in De Nieuwe Meerbode en de Staatscourant.
Het bestemmingsplan is elektronisch beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Tevens ligt het bestemmingsplan ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Laan 
van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens de openingstijden van het gemeente huis. 
Uithoorn, 2 februari 2011

 UITWERKINGSPLAN “PARK KRAYENHOFF” ONHERROEPELIJK 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het uitwerkingsplan 
“Park Krayenhoff” op 21 januari 2011 onherroepelijk is geworden. Het uitwerkings-
plan is elektronisch beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens ligt het plan 
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Laan van Meerwijk 16, Uithoorn tijdens 
de openingstijden van het gemeente huis. 
Uithoorn, 2 februari 2011

 WET MILIEUBEHEER, kennisgeving besluit 
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij, onder voor-
schriften en/of beperkingen ter bescherming van het milieu, aan Multi Color Flo-
wers b.v. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend voor 
het veranderen van de bloemenververij  gevestigd op het perceel Cotoneaster 11 
te De Kwakel (VBA-Zuid).In het besluit zijn geen wijzigingen aangebracht ten op-
zichte van het ontwerpbesluit.
Ter inzage
De aanvraag, het besluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 3 februa-
ri t/m 16 maart 2011 ter inzage gedurende de openingstijden van de receptieba-
lie in het gemeentehuis. Na (telefonische) afspraak kunnen de stukken ook buiten 
de werkuren worden ingezien.
Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden tegen ons besluit 
beroep instellen bij de Raad van State. Voorwaarde is dat de belanghebbende tij-
dens de ter inzage legging van het ontwerpbesluit zijn/haar zienswijze naar voren 
heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden aangetoond dat dit 
hem/haar redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de termijn 
afl oopt voor het indienen van een beroepschrift, tenzij vóór deze datum beroep is 
ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht 
een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening (bijvoor-
beeld inhoudende een schorsing). Het besluit wordt dan niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn (in tweevoud) worden in-
gediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA  ‘s-Gravenhage. Een verzoek om een voorlopige voorziening 
moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Voor het behandelen van een beroep of een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 
Uithoorn, 2 februari 2011.

 VERKEERSBESLUIT
De Kwakel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de Boterdijk, tussen de 
Watsonweg en de Drechtdijk gesloten te verklaren voor voertuigen die inclusief la-
ding, zwaarder zijn dan 35 ton. Tevens geldt een parkeerverbod aan weerszijden 
van de Boterdijk ter hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74 
ten einde het passeren van vrachtverkeer op de Boterdijk mogelijk te maken en 
hiermee de verkeersveiligheid te verbeteren.
Dit verkeersbesluit ligt tot en met 16 maart 2011 ter inzage. Daartegen kan tot en 
met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen t/m 16 maart 2011 een bezwaarschrift tegen dit besluit 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een dergelijk bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzit-
ter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, postbus 75850, 
1070 AW Amster dam, om een voorlo pige voorzie ning te vragen. Een gemotiveerd 
verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot hem richten. Voor de behande-
ling van een verzoekschrift worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
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Showrooms:  Hoofddorp  |  Leiden  |  Nieuwegein  |  Nieuwkoop  |  Rotterdam
Open: dinsdag t/m vrijdag: 9. 00 - 17. 30 uur  •  Zaterdag: 10. 00 - 16. 00 uur  •  ‘s Avonds op afspraak

Kom naar de showroom          
en ontvang een rolmaat en

het vernieuwde 
WonenMetStijl

magazine

Kom naar de showroom          
en ontvang een rolmaat en

Wij zijn al meer dan 20 jaar de betrouwbare partner voor 

kunststof kozijnen, deuren, serres, carports, aanbouwen, 

dakkapellen, zonwering, schuifpuien, balkonbeglazing, 

veranda’s en garagedeuren. Samen met ons eigen 

bouwbedrijf werken wij door heel Nederland.

Serre of

aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
aanbouw
met 20 jaar garantie!

Profiteer tot 1 juli 2011 van het
6% BTW tarief en de historisch lage rente

- TAXATIES - AAN- EN VERKOOP
- ONTEIGENING - WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

BLEISWIJK  Tel. (010) 521 76 66

TE 

KOOP

Voor verdere informatie: www.vellekoop.nl

AMSTELVEEN 
Noorddammerweg 98/e 1 en 98/e bis

-  2.68.75 hectare tuinland
-  bedrijfswoning, inhoud circa 760 m3

-  circa 1.135 m2 bedrijfsruimte
-  circa 14.460 m2 kassen

Vraagprijs: € 1.250.000,-- k.k.

Te koop:
Cort western gitaar met elek-
tr. element met hoes, standaard, 
reserve snaren en alle beno-
digdheden i.g.st. 200 euro. 
Tel. 0297-568296
 

Te koop:
Grote tas met restanten lap-
jes (kant, organza, katoen) bijv. 
voor poppenkleertjes, quilten of 
patchwork 5 euro. 
Tel. 0297-564422
 

Te koop:
Lange paars/roze effen rok. 
Soepel leer. Très chique! mt. 38 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
Te koop:
Cracker damesjas beige mt. 
38 15 euro. Kort capuchon ski-
jack, grijs, mt. 38 10 euro. Zwar-
te leren jas lekker warm mt. 38 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
 

Te koop:
Speelkeukentje 22,50 euro. 
Kaaston gr. 55 euro. Dokterstas 
35 euro. St. jazz pop 12,50 eu-
ro. Rieten mand 20 euro. Oude 
speldjes 15 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
Gevraagd:
Heeft u nog geboortekaartjes 
liggen? Wij zouden er enorm blij 
mee zijn. 
Tel. 0297-860437
 

Gevraagd:
Zwitserland vingjet. Sneeuw-
kettingen mt. 215/65/R16.
Tel. 0297-560760
Gevraagd:
Wie kan en wil mij helpen aan 
DE punten?
Tel. 0297-562167
Te koop:
Herenfiets Batavus i.g.st. met 
terugtrapren en fietstas 35 euro.
Tel. 0297-565022
 

Gevraagd:
Spulletjes voor de rommel/vrij-
markt. Wij komen het gratis bij 
u ophalen. 
Tel. 06-53547671
Te koop:
Tinnen lepelrek 10 euro. Zinken 
teil 25 euro. Salontafel kers. 35 
euro. 2x tuinst. 10 euro. 6x prijs-
beker 17,50 euro. Kindervideo’s 
à 2 euro. 
Tel. 0297-563894/06-53547671
 

Te koop:
Zeer warme degelijke donker-
blauwe brandweerjas met bont-
kraag mt. 58 15 euro.
Tel. 0297-540180
Te koop:
Bruin lederen 3-zits bank i.pr.st. 
100 euro. 
Tel. 0297-567328
Te koop:
Antieke naaimachine 20 euro. 
Tel. 0297-561252
 

Te koop:
2 fauteuils z.g.a.n. met verstel-
bare hoofdsteun 90x80 cm 100 
euro p.st.
Tel. 0297-563461
Te koop:
Secretaire bureau met schrijf-
plank + 4 laden 2 kl. + 2 gr. 
75 euro. Tel. 0297-566506
Te koop:
Keyboard Roland-E96 i.pr.st. 
250 euro. Tel. 0297-561252
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Uithoorn – Zoals u vorige week uitgebreid heeft kunnen lezen in onze 
krant, is Jos van den Berg van ‘Albert Heijn Jos van den Berg’ uit Uithoorn, 
gevestigd in winkelcentrum Amstelplein, uitgeroepen tot de beste super-
markt-ondernemer van Noord-Holland.
Hij is dat geworden door zijn tomeloze enthousiasme, zijn onvermoeibare 
werklust, zijn overlopende actie-zin, maar zoals hij zelf altijd zegt: “dit kan 
ik niet zonder de hulp van mijn geweldige medewerkers en natuurlijk mijn 
klanten. Als zij er niet waren, maak je niks klaar.”
Om zijn klanten te bedanken voor hun steun maakte hij er vorige week vrij-
dag en zaterdag een echt feest van in zijn winkel. Iedere klant kon – als hij 
of zij dat wilde – genieten van een heerlijk kopje koff ie, thee of chocolade-
melk, bereid door Jos, zijn lieftallige vrouw Diana of een van de hostesses. 
De klant kreeg er een heerlijke lekkernij bij gepresenteerd. Ook ontving ie-
dere klant bij het verlaten van de zaak een prachtig plantje.

Felicitaties
Het was druk, heel druk, maar reuzegezellig. Vele klanten kwamen het 
echtpaar Van den Berg feliciteren met hun prijs. Ze hadden handen te-
kort. Maar voor Jos is het nog niet over. Hij strijdt nu nog voor de f inale. 
Wie wordt de beste supermarktondernemer van Nederland? Op 17 mei 
zal het bekend zijn. Zijn klanten weten de uitslag wel: “dat wordt onze Jos. 
Hij heeft dit bedrijf in een paar jaar tijd gemaakt tot de beste en gezellig-
ste supermarkt van Uithoorn en wijde omgeving”, aldus de klanten. De tijd 
zal het leren. 
Wordt vervolgd....



Uithoorn - Aanstaande zondag 6 
februari vindt om 13.00 uur de ope-
ning plaats van een schilderijenex-
positie georganiseerd door Biezen-
waard Creatief dat gastvrij onderdak 
vond bij “Vita welzijn en advies”   
Biezenwaard Creatief is een groep 
enthousiaste kunstschilders die 
reeds tien jaar elke week samen-

komt in Uithoorn om met hun hob-
by bezig te zijn. De groep staat on-
der de bezielende leiding van Rinus 
den Ouden.
Het doel is om te werken aan de in-
dividuele ontwikkeling waardoor ie-
der in zijn gekozen techniek en ma-
teriaal tot steeds betere kunst komt. 
Daarnaast is plezier ook een be-
langrijk element.

De basis is aquarel, maar er wordt 
ook getekend met potlood, pen, 
pastelkrijt en houtskool. Een aantal 
mensen heeft voorkeur voor acryl-
verf. Natuurlijk resulteert dit alles 
ook in werken die gemaakt zijn met 
gemengde technieken. En zeker een 
aanrader om een vijftigtal kleurrijke 
werkstukken wat nader te gaan be-
zien en misschien wel om iets bij-
zonders aan te willen schaffen.

Tot en met 15 maart bestaat voor u 
de mogelijkheid om op werkdagen 
van 9.30 tot 12.00 uur deze exposi-
tie te bezoeken bij “VITA welzijn en 
advies” in het Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof.
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COLOFON DOktersDieNsteN
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DiereNHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PsyCHOLOgisCHe 
HULPverLeNiNg

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

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

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

sLACHtOFFerHULP
NeDerLAND

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

Verschijnt woensdag

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl

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

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

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

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

Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698

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

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

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDiTiE 3
OPlAAg 14.200

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

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

WWW.MEErBODE.nl

iNFOrMAtieF
Is uw huisdier zoek?

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

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

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

wie is deze goeduitziende kat?
- Jan Luikenlaan in Uithoorn, middelgroot lichtbruin konijn met zwarte 

kraag.
- Hoek Mijdrechtse zuwe / N201 in Amstelhoek, konijn. Oranje/licht-

bruin met witte kraag en witte borst.  

Turfschippers te gast bij 
Harmonieorkest KnA
Uithoorn - Shantykoor de Turf-
schippers was afgelopen zaterdag 
te gast bij Harmonieorkest KnA in 
de Schutse te Uithoorn voor het 
jaarlijkse Midwinterconcert.

Het programma gaf een afwisselend 
beeld van het klassieke repertoire 
van het orkest met o.m. Dances with 
Wolves en Armenian Dances en de 
vrolijke en meeslepende gezangen 
van het shantykoor met o.a. Mingu-
lay Boat Song en de Neeltje Jacoba.
Hoewel het contrast groot was tus-

sen een meer dan uitstekend or-
kest dat de zaal muisstil kreeg en 
het koor dat met hun prachtige zee-
mans liederen het publiek juist weer 
in beweging bracht was de uitvoe-
ring zeker geslaagd en gingen de 
toeschouwers tevreden huiswaarts.

Het volgende optreden van het 
shantykoor zal plaatsvinden op vrij-
dag 18 februari om 20.00 uur in de 
Springbok in De Hoef waar een 
avondvullend optreden zal worden 
gegeven t.b.v de Antoniuskerk .

Speciale muzikale avond 
KnA een groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het eindelijk zover, het midwinter-
concert van muziekvereniging KnA. 
Iedereen werd feestelijk ontvangen 
in de hal van De Schutse. 

Om precies 20.00 uur kwam het har-
monieorkest van KnA onder leiding 

van Ruud Pletting de zaal in lopen.
Ook was het Shantykoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen onder lei-
ding van Con Huijbreghs aanwezig. 

Deze twee verschillende muziek-
stijlen maakten het tot een specia-
le muzikale avond.

Zaterdag bingo bij Serviam
Uithoorn - Aanstaande zaterdag-
avond 5 februari organiseert Stich-
ting Serviam weer een gezellige bin-
goavond in het KNA gebouw Leg-
meerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
om 20.15 uur wordt gestart. Op de-

ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van de bekende envelop-
pen. De opbrengst van deze avond 
is bestemd voor het ontwikkelings-
werk van onze Uithoornse missio-
narissen.

Uithoorn - Volgende week 
dinsdag 8 februari vindt het Be-
wonersoverleg Europarei plaats 
in het Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan 59. De aan-
vang is 19.30 uur.
Op de agenda staan de diverse 
activiteiten voor de komende tijd 
in de Europarei. 

Het bewonersoverleg Europa-
rei heeft als functie om u als be-
woner van de Europarei de gele-
genheid te geven andere bewo-
ners te treffen en met elkaar van 

gedachten te wisselen over de 
leefbaarheid van de buurt. 
Het bewonersoverleg maakt 
deel uit van het buurtbeheer Eu-
roparei, waarin vier bewoners 
namens het overleg meedoen. 

Geïnteresseerd? 
U kunt de agenda en bijbeho-
rende stukken opvragen, door 
een e-mail te sturen aan: 
cparlevliet@cardanus.nl U bent 
van harte welkom volgende 
week dinsdag 8 februari a.s. om 
19.30 uur in ’t Buurtnest.

Bewonersoverleg 
Europarei

Expositie in Bilderdijkhof

Dinsdag 8 februari: 

ANBO bingomiddag
Uithoorn - Komende dinsdag 8 fe-
bruari organiseert afdeling Uit-
hoorn-De Kwakel van de Algeme-
ne Nederlandse Bond van Oude-
ren (ANBO) de maandelijkse Bin-
gomiddag in Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof aan Bilderdijkhof 1 in Uit-
hoorn. Aanvang 14.00 uur, de zaal is 
open vanaf 13.30 uur. Uw gastvrouw 

is Hanny Kampen. Ook niet-ANBO 
leden zijn van harte welkom bij deze 
gezellige gebeurtenis!!
Er zijn bijzonder mooie prijzen te 
winnen, bovendien zijn de con-
sumpties prettig laaggeprijsd. Kom 
eens kijken,doe mee en geniet van 
de gezellige sfeer die er op zo’n AN-
BO bingomiddag heerst.

Werken met zilverklei bij Crea
Uithoorn - Stichting Crea organi-
seert de komende maanden ver-
schillende workshops waarvan 
de eerste is het werken met zil-
ver klei.

Je maakt op deze workshop een 
ring, pandora bedel of hanger van 
zilver.

Muntjes, steentjes of bling bling die 
je in je werkstuk wilt verwerken kun 
je zelf meenemen.

Zondagmiddag 6 februari
De workshop wordt gegeven door 
een gecertificeerd docente en wordt 
gehouden op zondagmiddag 6 fe-
bruari van 12.00 tot 16.00 uur.
Voor deze workshop kunt U zich op-
geven bij stichting Crea op telefoon-
nummer 0297-561291. We kunnen 
maximaal 10 personen per work-
shop hebben en vol is vol.
De kosten voor deze workshop be-
dragen 47,50 euro per persoon en is 
inclusief materiaal.
Stichting CREA heeft zijn locatie 
aan het fort aan de Drecht, Greve-
lingen 56, in Uithoorn

Bingoavond in 
het dorpshuis
De Kwakel- In Dorpshuis De Qua-
kel aan de Kerklaan 16 kan vrijdag 4 
februari weer bingo gespeeld wor-
den. De zaal is open vanaf 19.15 uur 
en de koffie staat klaar.

Thema-avond populisme
Uithoorn - Het populisme is een 
belangrijke factor in de politiek. Veel 
mensen voelen zich niet meer ver-
tegenwoordigd door de oude po-
litieke partijen. Dat trekken zij zich 
bij DUS! aan. Daarom organiseert 
DUS! een thema-avond hierover. 
Naast onderzoek naar de oorzaken 

willen ze vooral ook komen tot lo-
kale antwoorden. De avond vindt 
plaats op woensdag 9 februari om 
20.15 uur in het Spoorhuis aan de 
Stationsstraat 41 in Uithoorn.
Belangstellenden zijn welkom na 
opgave via tel. 06 5057 5280 of e-
mail wvah@caiway.nl.

Uitstel van betaling voor 
Bouwbedrijf Midreth BV
Mijdrecht - Vrijdag 28 januari jl. 
heeft Bouwbedrijf Midreth BV, on-
derdeel van de Midreth Groep, uit-
stel van betaling aangevraagd. Vaak 
is dit een voorloper van een aan-
vraag tot faillissement. Naar zeggen 
stonden er al enkele partijen ‘op de 
stoep’ die het faillissement van het 
bedrijf wilden aanvragen. Maar dat 
lukte voor het weekend niet meer. 
Woordvoerster Marion van der Voort 
van Midreth liet in een uitzending 
met het lokale Rondeveense radio- 
en TV-station Midpoint weten dat 
een bewindvoerder zal worden aan-
gesteld die gaat beoordelen of er al 
dan niet een doorstart kan worden 
gemaakt. Verder dat de werknemers 
van Midreth ‘gewoon betaald’ krij-
gen. Hoelang dat nog zal zijn werd 
er niet bij verteld. Voor de werkne-
mers van het bedrijf is het een hard 
gelag. Die verkeren nu in onzeker-
heid of zij na het afgelopen week-
end weer naar hun werk kunnen te-
rugkeren of niet.
Op 15 december meldde deze krant 
al de zorg van CNV bestuurder Wi-
nanda Ludwig dat er van de 170 
werknemers zomaar 45 op de no-
minatie stonden om te worden ont-
slagen zonder hierover met de vak-
bond overleg te voeren. Dat was 
toen al een teken aan de wand. Het 
bedrijf gaf toen ook toe dat er een 
‘aanzienlijk verlies’ was geleden, 
maar jaarcijfers werden niet be-
schikbaar gesteld.

Gered
Vorig jaar oktober werd het bouw-
bedrijf Midreth nog ‘even’ gered 
door vier grote geldschieters uit de 

vastgoed- en bouwsector, waar-
onder Rabo Invest en Cor van Za-
delhof. Ook enkele bedrijven uit De 
Ronde Venen namen het risico te in-
vesteren in het bouwbedrijf dat in-
middels 38 jaar bestaat en tot voor 
kort een jaaromzet claimde van 200 
miljoen euro. Midreth behoort tot 
de twintig grootste ontwikkelende 
bouwbedrijven in Nederland. Maar 
ondanks de kapitaalinjectie blijkt 
Midreth na een paar maanden (al-
weer) het hoofd niet boven water te 
kunnen houden. Dat is een zuur ge-
geven, niet alleen voor het bedrijf, 
maar ook voor de hele regio wat be-
treft werkgelegenheid, toeleverings-
bedrijven en uitvoering van afge-
sproken bouwprojecten. En wat te 
denken van de ruime sponsoring 
aan talloze verenigingen (SV Ar-
gon) en instellingen waarvoor men 
bij Midreth bijna nooit tevergeefs 
aanklopte.

Betalingsachterstand
De zaak kwam aan het rollen toen 
donderdag 27 januari alle werkne-
mers van door Midreth ingehuur-
de onderaannemers het werk bij het 
Stedelijk Museum in Amsterdam 
stillegden en vertrokken. Midreth 
is hoofdaannemer van dit verbou-
wings- en nieuwbouwproject. Die 
zou vanwege liquiditeitsproblemen 
de onderaannemers al een tijdje 
niet meer hebben betaald waardoor 
deze zelf in de problemen komen. 
Behalve het Stedelijk Museum loopt 
ook de in aanbouw zijnde Ziggo Do-
me Concertzaal bij de Amsterdamse 
Arena nu vertraging op. Ook daar is 
het werk om dezelfde reden stilge-

legd. Midreth fungeert hier ook als 
aannemer evenals voor vele ande-
re bouwprojecten binnen en buiten 
de regio. Omdat Midreth niet meer 
aan zijn betalingsverplichtingen kan 
voldoen restte het bedrijf afgelopen 
vrijdag niets anders dan uitstel van 
betaling aan te vragen.

DSB debacle mede oorzaak
De voornaamste aanleiding dat 
Midreth in de problemen kwam be-
gon met de neergang van de Dirk 
Scheringa Bank (DSB) in Wognum 
en het stopzetten van de bouw van 
diens prestigieuze museum. Dat 
heeft Midreth veel geld gekost. 
Ook de mogelijke uitbreiding van 
het AZ-stadion, toen nog in eigen-
dom van Scheringa en waar natuur-
lijk een leuke omzet mee te behalen 
was, bleek van de baan. Het twee-
de debacle was het inzakken van 
de huizenmarkt en de markt voor 
utiliteitsgebouwen vanwege de re-

cessie. Verder zegt de gemeente 
Utrecht nog 21 miljoen euro tegoed 
te hebben van de bouwer vanwe-
ge een lening om het stadion Gal-
genwaard te kunnen bouwen. Aan 
de andere kant zou volgens onbe-
vestigde berichten Midreth van de 
gemeente Utrecht nog 27 miljoen 
euro tegoed hebben. Het stadion 
is sinds 2003 overigens eigendom 
van Memid Investments BV, onder-
deel van de Midreth Groep. Volgens 
een woordvoerder van de voetbal-
club FC Utrecht heeft de surseance 
geen consequenties voor de club. 
Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat 
FC Utrecht het stadion van Memid 
wil kopen. Als dat allemaal zou luk-
ken kan men zich afvragen of met 
het vrijgekomen geld dan niet een 
fatsoenlijke doorstart zou kunnen 
worden gemaakt. Het zou voor alle 
partijen een prettige gedachte zijn. 
Maar of het allemaal zo eenvoudig 
zal gaan is de vraag.

Staat bouwbedrijf Midreth aan de vooravond van een faillissement?
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Regio - Per 1 november 2010 is Len-
nard Minneboo gestart als schei-
dingsbemiddelaar voor de regio 
Aalsmeer–Uithoorn en Mijdrecht. 
Hij werkt onder de vlag van de lan-
delijke franchiseorganisatie 2Divor-
ce. Het motto van 2Divorce is ‘schei-
den met begrip’. Dat betekent dat er 
tijdens het scheidingstraject ruim-
te en begrip voor elkaar is en voor 
de gevoelens die bij een scheiding 
spelen. Uiteraard is het belangrijk 
dat beide partijen de intentie heb-
ben om de scheiding in onderling 
overleg af te wikkelen. 

Het viel Lennard op dat er vaak wei-
nig aandacht wordt besteed aan het 
onderdeel ‘begrip’, terwijl dat juist 
zo belangrijk is. Na een begripvolle 
scheiding is de kans aanzienlijk gro-
ter dat beide ex-partners nog met 
elkaar door één deur kunnen. Dat is 
van belang, zeker als er kinderen in 
het spel zijn. Het probleem is ech-
ter dat veel beroepsgroepen die zich 
bezighouden met scheidingen niet 
goed bij machte zijn om te begelei-
den en te bemiddelen. Die vaardig-
heid bezit een bemiddelaar wel en 
daardoor is de kans op een begrip-
volle scheiding groter. 

Kosten
Ook bemerkte Lennard dat de kos-
ten van een scheiding hoog op kun-
nen lopen en dat de klant vooraf 
meestal niet weet wat de afwikke-

ling zal gaan kosten. Advocaten en 
mediators werken op uurtarief en 
het is vooraf onduidelijk hoeveel uur 
de afhandeling van de scheiding in 
beslag zal nemen. Daarom werkt 
2Divorce met een vast tarief, onge-
acht het aantal gesprekken dat no-
dig blijkt om de scheiding af te wik-
kelen. Om verrassingen achteraf 
te voorkomen is dat tarief inclusief 
kosten, zoals griffierecht en het ver-
zoek aan de rechtbank.
Als scheidingsbemiddelaar is Len-
nard opgeleid om te kunnen be-
geleiden, te bemiddelen en te ad-
viseren. Ook in dat laatste zit de 
toegevoegde waarde van een 2Di-
vorce scheidingsbemiddelaar vol-
gens hem. Een scheidingsbemid-
delaar heeft namelijk de kennis om 
te kunnen adviseren op het gebied 
van woning, pensioen, alimentatie 
en fiscale zaken. Dat betekent dat 
de klant bij één persoon terecht kan 
en dat er niet steeds verschillende 
adviseurs aan tafel aanschuiven en 
dat is wel zo prettig. En mocht de 
situatie dermate complex zijn dat 
toch een adviseur nodig blijkt dan 
is dit gewoon bij het tarief inbegre-
pen. De klant kan er dus van op aan 
dat hij niet verrast wordt met aller-
lei rekeningen achteraf. Dat laatste 
is in de praktijk iets wat helaas nog-
al eens blijkt voor te komen.

Mediator
Lennard is reeds enkele jaren werk-

Lennard Minneboo

Lokale scheidingsbemiddelaar voor 
regio Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht

Levering speciale Isuzu bak-
wagens voor stadsdistributie
Uithoorn - Isuzu bedrijfswagen dea-
ler Catsman-Auto’s in Uithoorn heeft 
afgelopen vrijdag 5 nieuwe Isuzu 
bakwagens afgeleverd aan de pak-
ketdienst DPD uit Zaandam. Dit type 

auto is speciaal door Isuzu ontworpen 
voor de stadsdistributie, doordat ze 
smaller zijn dan een normale vracht-
wagen. Door deze smalle uitvoering 
is de Isuzu NLR85 uitermate geschikt 

voor in de stad, zoals koeriersdien-
sten & gemeentes, mede omdat je ze 
ook met gewoon B-rijbewijs mag rij-
den. Voor meer informatie kunt u te-
recht bij Catsman-Auto’s in Uithoorn.

Excursie voor VMBO 4 
en VwO 6 kunstliefhebbers
Regio - Vrijdag 21 januari zijn de 
leerlingen van VMBO 4 en VWO 6, 
die tekenen als examenvak hebben, 
naar het gemeentemuseum in Den 
Haag geweest om daar een, voor 
hen op maat gemaakte, expositie te 
bezoeken.

Kunst en vliegwerk
De groep met 55 enthousiaste 
kunstliefhebbers vertrok om 12.30 
uur per bus. Om 14.00 uur startte de 
eerste rondleiding.
De tentoonstelling ‘Kunst en vlieg-
werk’ was speciaal gemaakt voor de 
leerlingen van het VMBO. De leer-
lingen kregen daar onder leiding 
van een museumdocent een exa-
mentour van ruim een uur. Daarna 
was er tijd om de vragen te maken 
van een speciale kijkwijzer en/of de 
eigen collectie van het museum te 
bewonderen.
De leerlingen van het VWO waren 
intussen zelfstandig begonnen het 

museum te verkennen. Zo konden 
zij onder andere schilderijen zien 
van Piet Mondriaan, Karel Appel en 
Anselm Kiefer. Sommige schilderij-
en oogstten meer bewondering dan 
andere.

Geen Aldi, wel Deen en wat te doen tegen vandalisme?

Buurtbewoners De Legmeer 
zijn nog niet veel wijzer
Uithoorn - In de tot de nok met be-
langstellende bewoners en enke-
le gemeenteraadsleden gevulde lo-
catie van Buurtbeheer Legmeer aan 
het Legmeerplein, kon buurtbeheer-
voorzitter Norbert Dingen dinsdag-
avond 25 januari jl. helaas geen po-
sitief nieuws brengen over de uit-
breiding van het winkelcentrum De 
Legmeer. Na uitgebreide publicatie 
in deze krant dat Ultimo Vastgoed 
plannen bij de gemeente had inge-
diend voor een uitbreiding van het 
winkelcentrum met nog eens 1.000 
vierkante meter, houdt dit de ge-
moederen bezig. Omdat het onder-
werp op de agenda stond tijdens 
een van de eerste bewonersbijeen-
komsten dit jaar en de verwachtin-
gen hoog waren gespannen of de 
gemeente daarop met wellicht nieu-
we toezeggingen zou komen, was 
de toeloop groter dan anders. Ook 
al omdat tevens het vandalisme en 
de enorme overlast van hangjonge-
ren rond het Legmeerplein als vol-
gende punt op de lijst stond.
Wat betreft de renovatie van het 
winkelcentrum houdt de gemeen-
te onveranderd vast aan haar toe-
zegging dat slechts 1.525 vierkan-
te meter voor detailhandel en ove-
rige winkel(tje)s gebruikt mag wor-
den. Het bestemmingsplan laat ver-
dere uitbreiding niet toe. Dat bete-
kent dat supermarkt Aldi niet meer 
terugkeert in het winkelcentrum, 
omdat om financiële redenen door 
de projectontwikkelaar voor Super-
markt Deen is gekozen. Dit tot ver-
ontwaardiging van een aantal aan-
wezige omwonenden die, om prijs-
technische redenen, graag bij de 
Aldi hun boodschappen doen. Maar 
het is niet anders. 

Horecabestemming
De voorzitter legde willicht ten over-
vloede nog eens uit waar het om 
gaat. Slechts 380 vierkante meter 

zou er bij moeten als bijvoorbeeld 
de huidige horecabestemming zou 
worden ingeruild voor detailhandel. 
“Maar de gemeente wil er niets van 
weten. De reden staat in de Eco-
nomische Structuurvisie die de ge-
meenteraad in februari 2010 heeft 
aangenomen. Een democratisch ge-
nomen besluit, hoe je het ook wendt 
of keert. Ook al is dat niet naar de 
zin van de talloze bewoners in Leg-
meer-West. Het standpunt van de 
gemeente werd ons tijdens een be-
zoek aan de verantwoordelijke wet-
houder door hem nog eens duide-
lijk toegelicht”, hield Dingen zijn 
duidelijk teleurgestelde gehoor 
voor. Sommigen reageerden daar-
op emotioneel en boos. “Bij deze Al-
di komen mensen uit heel Uithoorn 
boodschappen doen, daar heeft de 
gemeente nooit rekening mee ge-
houden. Als Aldi verdwijnt zijn die 
mensen hun winkel kwijt en moe-
ten ze naar Mijdrecht of een ande-
re plaats in de omgeving. Als de ge-
meente sociaal-commercieel denkt, 
dan moet er een Aldi komen of blij-
ven in Uithoorn. Maar als de Al-
di hier verdwijnt en op een andere 
plaats in Uithoorn wordt gevestigd, 
zou dat volgens de Detailhandels-
nota dus niet kunnen,” zo bracht 
een aanwezige in. “Bovendien leidt 
het tot veel extra verkeersstromen 
richting het Oude Dorp en winkel-
centrum Zijdelwaardplein als alle 
mensen uit De Legmeer daar ook 
hun dagelijkse boodschappen zou-
den moeten doen. Dat is ook slecht 
voor het milieu, al die auto’s die voor 
zo’n korte rit opgestart moeten wor-
den.”

Toelichting
Aan de hand van een videopresen-
tatie gaf de architect van het win-
kelcentrum, Henk van der Laan, nog 
een toelichting op de bouwplan-
nen en wat er nu binnen het hui-

dige bestemmingsplan wordt gere-
aliseerd. Hij deed dat namens Ulti-
mo Vastgoed directeur Timo Bergs-
ma die op (geplande) wintervakan-
tie was. Al met al zei de voorzitter de 
hakken in het zand te willen zetten 
om toch de mogelijkheid te creëren 
om de Aldi in De Legmeer te kun-
nen behouden. “We hebben draag-
vlak daarvoor en het is zaak dat de 
politiek eens naar ons luistert. Zij 
zitten er voor en namens ons, wij 
niet voor hen. Dat moeten ze maar 
eens onder ogen zien.” Een verte-
genwoordiger van de supermarkt-
keten, de heer Van Rhienen, gaf in 
een helder overzicht aan wat de ko-
mende supermarkt te bieden heeft. 
Daaruit bleek dat eigenlijk aan alle 
wensen kan worden voldaan waar 
het de dagelijkse boodschappen en 
verswaren betreft. 

Vandalisme en veiligheid
Een tweede belangrijk punt was de 
voortdurende overlast van hangjon-
geren rond de voetbalkooi. Aange-
zien de voetbalkooi niet is gemaakt 
van geplastificeerd materiaal is het 
lawaai tijdens het voetballen aan-
zienlijk. Daarbij gaat het voorname-
lijk om de overlast in de avond- en 
nachtelijke uren. Zelfs ’s nachts om 
drie uur (!) wordt er in de kooi ge-
voetbald hetgeen omwonenden uit 
de slaap houdt. Zelfs in de woonflat 
Zilverschoon ervaart men de over-
last daarvan. Verder blijkt er een 
overmatig alcoholgebruik te zijn, 
waardoor achtergelaten verpakkin-
gen en kapotte flessen een enor-
me troep opleveren. Verder wordt er 
volop ‘gedeald’ in drugs. Tijdens de 
Oud & Nieuw viering werd veelvul-
dig illegaal vuurwerk afgestoken en 
brand gesticht. Zo werd onder an-
dere een bouwkeet in brand gesto-
ken en werd via de luchtinlaat van 
de verwarmingsinstallatie brand ge-
sticht in het KnA gebouw hetgeen 

Uitleg over wat supermarkt Deen in het nieuwe winkelcentrum te bieden heeft

forse brandschade veroorzaakte. 
Brandweer en hulpdiensten werden 
met sneeuwballen en flessen beko-
geld. Vernielingen zijn er aan de lo-
pende band. Er heerst anarchie ten 
top. Omwonenden willen hun naam 
niet meer in de media genoemd 
zien en durven ’s avonds de straat 
niet meer op voor een ommetje of 
om hun hond uit te laten. Kortom, 
er is veel overlast. En de politie? Die 
doet er volgens omwonenden wei-
nig of niets aan en laten zich vrijwel 
nooit zien. En als ze het doen zó op-
vallend dat alle lastpakken al lang 
en breed weg zijn voordat de politie 
ter plaatse is. De veiligheid rond het 
Legmeerplein is dus ver te zoeken.

Rechercheurs
“Er is een gesprek geweest met de 
politie. Die zeggen er drie recher-
cheurs op te hebben gezet om de 
brandstichters te achterhalen, maar 
men vraagt om getuigen. Tot nu toe 
hebben ze niemand kunnen oppak-
ken”, laat Norbert Dingen weten. 
“Mocht u iets gezien of gehoord 

hebben, meldt u dat dan, desnoods 
anoniem.” Het blijkt dat de groep 
hangjongeren inmiddels een ‘ben-
de’ vormt die er niet voor terug-
deinst mensen te intimideren en 
zelfs te bedreigen.

Er is door bewoners al de vraag ge-
steld of cameratoezicht zou helpen, 
maar dan verplaatst de groep zich 
buiten dat bereik. Men is mobiel met 
scooters en auto’s. “Wij hebben wel 
toezegging van de gemeente dat de 
voetbalkooi in elk geval wordt ver-
wijderd zodra de School voor Prak-
tijkonderwijs en het winkelcentrum 
zijn voltooid en de herinrichting van 
de buitenruimte wordt aangepakt. 
Waar die naartoe gaat werd er niet 
bij verteld.

Je kan doen wat je wilt, zoals een al-
coholverbod voor dat gebied instel-
len en de voetbalkooi ‘op slot’ doen 
na bijvoorbeeld 20.00 uur ’s avonds. 
De vraag is echter wie gaat er hand-
havend optreden? De buurtregis-
seur en verdere politie in elk ge-

val ook niet. Die hebben een ne-
gen-vijf dienst.” Mag er zomaar in 
het openbaar ‘gedeald’ worden? 
Op die vraag van de bewoners aan 
de gemeente werd geantwoord dat 
dit mocht zolang er geen verorde-
ning is. En die is er niet. Ook kla-
gen omwonenden dat na Nieuw-
jaar de rommel op en in de omge-
ving van het Legmeerplein nog al-
tijd niet is opgeruimd. “Kortom, wij 
als bewoners van de Legmeer ma-
ken ons zorgen over de handha-
ving van de openbare orde. Wij zul-
len als Buurtbeheer dit nogmaals 
gaan aankaarten bij de gemeente.” 
Aldus de voorzitter Norbert Dingen 
die na de twee belangrijkste punten 
een pauze inlaste. Een aantal bewo-
ners had genoeg gehoord en hield 
de rest van de agenda voor gezien. 

Die bevatte voor hen geen essen-
tiële zaken meer, maar wachten in 
spanning af wat de uitkomsten zul-
len zijn in het volgende overleg van 
Buurtbeheer Legmeer met de ge-
meente en /of politie.

zaam als coach en mediator. Vanuit 
zijn ervaring met bemiddeling wil-
de hij een verdiepingsslag maken. 
Het vak van scheidingsbemiddelaar, 
waarbij bemiddeling een onderdeel 
is, maar waarbij vakinhoudelijke 
kennis minstens net zo belangrijk is, 
biedt hem deze mogelijkheid.  

Tot slot geeft hij aan dat vertrouwen 
ontzettend belangrijk is tijdens een 
scheidingsproces. En daarom is een 
eerste kennismakingsgesprek bij 
2Divorce gratis en vrijblijvend.

De klant kan dan zelf bepalen of 
hij dat vertrouwen in mij stelt, geeft 
Lennard aan. Een gesprek kan zo-
wel aan huis plaatsvinden als op 
één van de locaties waar hij over 
spreekruimte beschikt. 

Lennard is te bereiken op het tele-
foonnummer 023-3020075 of per e-
mail minneboo@2divorce.nl.

Om 15.00 uur kregen de VWO-leer-
lingen een examentour rond het 
thema “Wat van ver komt’. Op de te-
rugweg waren in de bus veel posi-
tieve reacties te horen over deze ex-
cursie. 
Om 17.00 uur waren de kunstlief-
hebbers terug in Mijdrecht. Voor de 
kunstminnende docenten een heer-
lijke middag met een fantastische 
groep leerlingen. En zeker voor her-
haling vatbaar.

Kinderdagverblijf Baloe op 
visite bij de bibliotheek
Uithoorn - Vrijdag 28 januari ging 
er een hele groep kinderen van kin-
derdagverblijf Baloe, van de Uit-
hoornse Kinderopvang, op bezoek 
bij de bibliotheek. In het kader van 
de voorleesweken waren daar leuke 
activiteiten te doen. Het boek ‘Fiet 

wil rennen’ werd voorgelezen en er 
werden leuke activiteiten rondom 
het boek gedaan.

De kinderen waren erg enthousiast. 
Na het kleuren van de kleurplaat 
was er tijd voor limonade en koek-

jes. Al met al een leuk initiatief van 
de bibliotheek om het voorlezen te 
stimuleren.
De kinderen van Baloe kregen een 
‘Fiet’ mee naar het kinderdagverblijf, 
waar nu nog steeds heel goed voor 
gezorgd wordt door alle kinderen.



Stiching Cardanus, Stichting Dutch Flower,
‘t Buurtnest, Bunz Foodservice Almere,
De Mix, Hasbro, Snackbar Friends Uithoorn,
Deli XL Amsterdam, Black Jack, Dames
Kledingbeurs Cardanus, GGD Amsterdam,
Amstelveld, Perier Vleeswaren, Speedo,
Farregat Aalsmeer, Amstelhof Sportcentrum,
Riviere park Biddinghuizen, Almere Veertje, 
Look o Look, Unilever, Leerlingen Thamen,
Ed Kriek Optiek Kudelstaart, BS De Graan-
korrel Kudelstaart, BS De Regenboog
Uithoorn, BS De Vuurvogel Uithoorn, BS De 
Kwikstaart Uithoorn, Novum Pharma, Dio 
drogist Kudelstaart, MAWI borduurwerken, 
Huisartsenpraktijk De Heuvelink, Diverse 
breidames, Meerlandenfonds, Buurtver. 
‘t Middelpunt, Soul to soul fotografi e,
AH Zijdelwaard, De Osdorper, Keurslager
Ron Steen, Snackbar De Bokkesprong,
Palmolive, Hoogvliet-Beethovenlaan
Aalsmeer,  Kapsters vd Kwikstaart:
Kim, Nancy, Patricia, Nicole, Jessica,
Natalie, Carla en Ageeth,
Willem Bakker Kaas, Hand(ig)werk Uithoorn,
Groentehal Goudreinet Uithoorn

ONZE SPONSOREN:

Doopsgezinde
Gemeente
Aalsmeer

Jos van den Berg
Amstelplein - Uithoorn

Uithoorn - Pax Kinderhulp heeft van 16 januari t/m 13 februari 20 Armeense kinde-
ren van 7 tot 12 jaar uitgenodigd in Nederland.  
Een uur per dag water en elektriciteit, vaak alleen ‘s nachts. Wonen in een bouwval 
of een container zonder water en verwarming. Ook ‘s winters als de temperaturen 
dalen tot twintig, soms dertig graden onder nul. Dat zijn de leefomstandigheden 
van deze Armeense gezinnen na de aardbeving van 1988. 
Zij wonen deze maand per twee, om heimwee een beetje te voorkomen, bij gast-
gezinnen in Uithoorn, Aalsmeer, Almere en Ede. De kinderen spreken alleen maar 
Armeens dus het is communiceren met handen en voeten. Er is ook een Armeense 
tolk aanwezig die bij communicatieproblemen kan helpen.

Vaste kern
Buiten de vaste kern van Pax hebben zich ook vele vrijwilligers aangeboden uit Uit-
hoorn en Aalsmeer, die iedere dag klaarstaan om de kinderen bij te staan.

Waar komen deze kinderen vandaan?

De voormalige Sovjetrepubliek Armenië behoort tot een van de armste landen ter 
wereld. Een zware aardbeving in1988, de opgedrongen oorlog met Azerbeidzjan, 
de economische neergang en de grensblokkade van aangrenzende moslimstaten 
hebben Armenië in een diepe crisis gestort.
 De infrastructuur is heel slecht, veel wegen zijn nauwelijks begaanbaar te noemen 
en het openbaar vervoer is gebrekkig en heel beperkt beschikbaar, zodat paard en 
wagen geen ongebruikelijk vervoermiddel is.
Door deze omstandigheden overlijden elke winter mensen door honger en 
bevriezing en er is een groot gebrek aan elektriciteit en brandstof. Water is per dag 
ook maar beperkt beschikbaar en is, tenzij gekookt, niet geschikt voor consumptie. 
Bovendien heeft meer dan tachtig procent van de bevolking geen betaald werk.
Zonder buitenlandse hulp zal dit oudste christelijke land ter wereld het niet redden.
 

Kleine stad
Spitak is het een bekende plaats in de provincie Lori. Door de aardbeving in 1988 
werd Spitak plotseling wereldnieuws. Binnen enkele seconden werd de gehele stad 
weggevaagd en 25 % van de inwoners vond hierbij de dood. In ieder gezin vielen 
één of meer slachtoff ers te betreuren. Velen ervaren deze traumatische gebeurtenis 
nog dagelijks aan den lijve. Men spreekt nog steeds over Spitak van voor en na de 
beving. 

Levendig
Voor 1988 was Spitak een levendig stadje met talloze maatschappelijke orga-
nisaties en sociale activiteiten, Er waren zo’n elf industriële bedrijven, die sa-
men werk verschaften aan 75 % van de bevolking. Door de beving werd hier in 
een klap de gehele samenleving op haar kop gezet. Naast de materiële schade 
was ook de psychische schade enorm. Talloze problemen moesten overwon-
nen worden, huisvesting infrastructuur, volksgezondheid en revalidatie. Maar 
het leven ging door en de overlevenden trachtten zo goed mogelijk een nieuw 
bestaan op te bouwen. Van alle kanten werd internationale hulp geboden bij de 
wederopbouw van de stad. Zo ontstond er een aantal woonwijken ver weg van 
het oude centrum, die gebouwd werden met o.a. Zwitserse en Italiaanse hulp. 

Ziekenhuis
Noorwegen bekostigde de bouw van het ziekenhuis en Tsjechië leverde zelfs een 
compleet nieuw schoolgebouw. Toch zou de opbouw veel beter kunnen verlopen, 
als de politieke en economische situatie in het land wat fl orissanter zou zijn.
De werkeloosheid blijft het grootste probleem, ook in gebieden die niet door de 
aardbeving zijn getroff en. Nieuwe economische wetten en afspraken en het gebrek 
aan grondstoff en en eigen energiebronnen belemmeren een gezonde voortgang. 
Toch blijven mensen geloven in de toekomst en houden zich staande op alle mo-
gelijke manieren. 

PAX KINDERHULP UITHOORNAALSMEER

Pax Kinderhulp organiseert al bijna 50 jaar vakanties voor kansarme kin-
deren uit binnen- en buitenland. Onze organisatie stelt ieder jaar ruim 2000 
kinderen in staat een fi jne en onbezorgde vakantie bij Nederlandse gastou-
ders door te brengen of in een groepsvakantie in hun eigen land of Nederland 
(bijvoorbeeld Poolse suikerpatiëntjes). Wij doen ons werk zonder ook maar 
enige vorm van subsidie te ontvangen. Daarom zijn wij volledig afhankelijk 
van sponsoring, giften en donaties.

Pax Kinderhulp is in het bezit van het CBF-Keur. 
Pax heeft een landelijk Algemeen Bestuur maar werkt verder in werkgroepen.  
Elke werkgroep heeft zijn eigen reis en zorgt voor de fi nanciële middelen hier-
voor. Wij begeleiden onze gastouders dus zeer intensief en hebben veelvuldig 
contact. Pax Kinderhulp steunt Armenië op haar eigen wijze.

Elk jaar laten we een groep Armeense kinderen voor vier weken overkomen 
naar Aalsmeer/Uithoorn. De actie draagt de naam ‘Laat uw HART spreken, zij 
hebben het HARD(T) nodig!!  Ze komen in hun koudste maand van het jaar, 
wanneer sommige scholen dicht zijn. Naast de warmte van een goed geïso-
leerd huis met verwarming vinden ze hier ook de warmte van een gezinsleven, 
waar het thuis door de omstandigheden vaak aan ontbreekt. 
Voor elke 20 kinderen en 1 tolk is een bedrag nodig van 12.500 euro.
Dit is voor reis, verzekeringen en alle kosten die er bij komen. 

CONTACT OPNEMEN KAN MET: 
•  Lucy Claessen
   0297-268775 | 06-20903481

Of via onderstaand e-mail adres:
Lucy@Pax-aalsmeeruithoorn.com  |  www.pax-aalsmeeruithoorn.com

Wilt u ons sponsoren:
Stichting Pax Kinderhulp: RABOBANK 109704339

Farregat Aalsmeer, Amstelhof Sportcentrum,

Willem Bakker Kaas, Hand(ig)werk Uithoorn,

ARMEENSE KINDEREN OP VAKANTIE
IN UITHOORN EN AALSMEER

Vakantie!!
Welke kinderen komen naar Nederland? Er zijn tiendui-

zenden jongens en meisjes die in aanmerking komen. Pax 

Kinderhulp probeert in samenwerking met contactperso-

nen in Armenië elk jaar een groep kinderen te selecteren. 

Dit jaar zijn: Diana, Yester, Samson, Lyuba, Viktorya, 

Katya, Karen Volodya, Lusine, Monika, Yelena, Mariam, 

Lala, Rosa, Qnarik, Rafi k, Avag, Alekyan, Aram en Artyom 

onze gasten.

Per week worden er een aantal activiteiten georganiseerd 

waar alle kinderen aan mee doen. Van Scheveningen tot 

Amstelhof, van zwemmen in de Waterlie tot kadootjes 

krijgen van de kinderen van groep 7 van de Kwikstaart: 

het is iedere keer groot feest!

En als er niets wordt georganiseerd zijn de kinderen bij 

hun gastgezin. Als de gastgezinnen moeten werken 

wordt er voor opvang geregeld.

Verslagen van de reis en de aankomst:“Op zondag 16 januari zijn we om 01.00 uur uit Spitak weggegaan om de kinderen op te halen. We 
waren om 03.00 op het vliegveld Zvartnots en moesten tot 05.00 uur wachten om alle papieren in orde 
te maken om met de kinderen te kunnen vliegen. We vlogen om 07.15 uur en de vlucht duurde bijna 
vijf uur. Tijdens de hele reis waren de kinderen moe omdat ze zo vroeg opgestaan waren, ze waren ook 
een beetje bang, maar waren vol verwachting over hun avonturen hier. De kinderen kregen in de bus 
van Schiphol naar Aalsmeer een knuff elbeest en waren daar erg blij mee. Sommige kinderen waren 
blij, anderen waren aan het huilen. Het was een vermoeiende en spannende reis voor de kinderen.
Toen de kinderen aan hun gastgezin waren voorgesteld, waren ze allemaal blij. Klaar voor hun vakantie 
hier in Nederland. Ze hebben het allemaal naar hun zin en gaan leuke dingen beleven.”“Vanmorgen zijn de kinderen aangekomen op Schiphol. Alles werkte mee, ze waren lekker op tijd. Wat 
zijn ze klein en wat zijn ze stil en wat luisteren ze goed. Vlug de bus in en op naar Chimpie Champ. Enkele 
van de gastouders waren er al, de rest druppelde binnen. Na onwennig op een bankje, met jas aan, een 
broodje gegeten te hebben en een drankje gedronken te hebben,  viel de moeheid van de kinderen af en 
gingen ze met Daphne, onze stagiaire, de ballenbak in. Lachende gezichtjes die af en toe terug kwamen 
voor wat lekkers en dan weer bezweet terug gingen naar de trampoline.Na de koffi  e en eerste ervaringen uitgewisseld te hebben, kwamen de kinderen weer bij de gastouders 
terug om hun goedgevulde rugtas in ontvangst te nemen. Hier zaten kleine cadeautjes in en 1 setje 
kleding (morgen komt de rest).Alle kinderen gingen moe, maar voldaan met hun gastouders naar huis met de belofte dat we ze mor-
genavond allemaal weer zien op de kledingbeurs....”



Uithoorn -  Woensdag 26 januari jl. bracht de heer 
Johan Remkes in zijn functie van Commissaris der 
Koningin (CdK) in Noord-Holland een werkbezoek 
aan de gemeente Uithoorn. De heer Remkes is de 
opvolger van Harry Borghouts, die vorig jaar zijn 
functie overdroeg. Johan Remkes geniet bekendheid 
als Tweede Kamerlid voor de VVD en als minister van 
Binnenlandse Zaken. Verder was hij in 2007 voorzitter 
van een commissie van deskundigen die een onderzoek 
deed naar de waterhuishouding en de noodzaak tot 
herinrichting van de polder Groot-Mijdrecht Noord in 
De Ronde Venen, de zogeheten Commissie Remkes. 

In zijn huidige functie werd de kersverse CdK 
samen met zijn kabinetschef R.A.P. Wortelboer en 
communicatieadviseur mevrouw M. Kamps, rond het 
middaguur door het voltallige college van B&W, te 
weten burgemeester Dagmar Oudshoorn, wethouders 
Jeroen Verheijen, Maarten Levenbach, Ria Zijlstra 
en gemeentesecretaris Gabe Roodhart, hartelijk 
ontvangen op het gemeentehuis. 

Daar gebruikte het gezelschap samen met leden van 
het managementteam in een informele sfeer de lunch. 
En passant werden er onderwerpen aangesneden 
die binnen het bestuur van de gemeente hoog in de 
aandachtsfeer staan, zoals bestuurskrachtonderzoek 
en de (gedoogde) internationale handel in (kauw)
qat op de Anthony Fokkerweg. Naar wordt gezegd de 
enige locatie in Europa die bovendien tal van binnen- 
en buitenlandse bezoekers trekt. Later, tijdens een 
rondleiding per bus door de gemeente, werd de locatie 
aangelopen en kwam dit andermaal ter sprake.

Ambitieuze gemeente
Na de lunch volgde per minitouringcar een 
gezamenlijke rondrit door de gemeente waarbij in het 
kader van de (Economische) Structuurvisie diverse 
voor de gemeente Uithoorn belangrijke locaties 
werden bezocht. Wethouder Jeroen Verheijen gaf 
als ‘reisleider’ ondertussen tekst en uitleg over de 
ambitieuze plannen van de gemeente betreffende 
het dorpscentrum, de knip in de Irenebrug, het 
economische aspect en het tuinstedelijk gezicht van 
Uithoorn. In de mobiliteitssfeer kwamen de aanleg van 
de vrije busverbinding en de voortgang van de N201 
ter sprake. 
Maar ook de Bloemenveiling als het hart van de 
Greenport, een belangrijk economisch gebeuren 
in de provincie. Voorts de herontwikkeling van de 
Iepenlaan, gekoppeld aan de Stelling van Amsterdam 
als recreatief gebied door verplaatsing van ‘oud glas’ 
naar het nieuwe Greenport op de rand van Aalsmeer 
en Uithoorn. 
Deelname van de provincie hieraan als partner is een 
belangrijk gegeven. Maar ook het ‘wereldaanbod’ aan 
glastuinbouw in bloemen- en zadenveredelaars langs 
de Hoofdweg en de Noord-Zuidroute (N231) werd 
de CdK getoond. De N231 werd extra bij hem onder 
de aandacht gebracht omdat wordt verwacht dat die 
verkeerstechnisch een groot knelpunt zal vormen na de 
omlegging van de N201. Dit in relatie tot ontsluiting van 
de Greenport naar het zuiden, wat sluipverkeer door De 
Kwakel tot gevolg zal hebben. Via het Steenwijkerveld, 
als nicheteelt van o.a. heesters en boompjes waardevol 
voor de veiling, de Vrouwenakkersebrug met het 
‘drieprovinciënpunt’ en de Amstel waar de gemeente 

de vaarrecreatie een verdere impuls wil geven in een 
doorsteek naar de Westeinderplassen, ging het langs 
de Uithoornse polder naar Fort aan de Drecht. 
Daar was het einde van de rondrit gepland. CdK Johan 
Remkes bleek zeer geïnteresseerd in de verschillende 
aspecten die hem tijdens de rondrit waren getoond 
en vroeg vaak om nadere informatie aan wethouder 
Verheijen of een van de andere leden van het college. 
Hij kreeg ook buiten de bus verdere toelichting tijdens 
stopmomenten.

Uithoorn a/d Amstel…
Restaurant Amstelfort in Fort aan de Drecht was de 
locatie waar vanaf half vier in de middag de leden van 
de gemeenteraad aan de CdK werden voorgesteld. 
Aan de hand van door de raad opgegeven thema’s 
waren die ruim een uur lang onderwerp van discussie. 

Aan de orde kwamen onder meer de ontwikkeling van 
het dorpscentrum, de invloed van de bezuinigingen op 
de plannen van de gemeente - waaronder Amstelgroen 
in de Noorder Thamerpolder, het gebied rond de 
Iepenlaan en de voortgang van de N201.

Aan het einde van de middag konden acht 
vertegenwoordigers van de locale economische sector 
op hun beurt kennismaken met de CdK en omgekeerd. 
De ondernemers vertegenwoordigden daarbij de 
tuinbouwsector, industrie en detailhandel. Vervolgens 
kregen zij de tijd om samen met de CdK kernpunten 
te bespreken over het vestigingsklimaat voor 
ondernemers in Uithoorn en De Kwakel. Aan de orde 
kwamen daarbij o.a. de woningbouw, winkelstructuur, 

verbetering en wijzigingen in de infrastructuur met 
aandacht voor de N201, Irenebrug en ontsluitingswegen 
naar Uithoorn, snelle(re) uitvoering van het Masterplan 
voor het centrum en bestaande verpaupering een halt 
toeroepen, de recreatieve voorzieningen te vergroten 
en de ligging aan de Amstel beter te benutten. 

In dat licht gezien kwam er een unaniem voorstel van 
de ondernemers om de naam Uithoorn te ‘verbreden’ 
met de toevoeging ‘aan de Amstel’. Dus aan ‘Uithoorn 
aan de Amstel’ in alle facetten bredere bekendheid 
te geven. Ook de gemeenteraad bleek hier al een 
voorstander van.

Remkes zegde toe zijn best te zullen doen om op 
(korte?) termijn naar oplossingen te streven voor de 
verschillende vraagstukken die aan de orde zijn. In 
andere gevallen kon hij dat niet omdat daarbij de twee 
aangrenzende provincies ook een rol spelen bij wie 
het beleid is gestoeld op andere beoordelingen. Nader 
overleg is daarvoor noodzakelijk. Het bezoek van de 
CdK werd besloten met een informeel samenzijn waar 
met de heer Remkes onder het genoegen van een 
hapje en een drankje nog even van gedachten kon 
worden gewisseld.

In een eerste reactie gaven B&W, raadsleden en 
ondernemers aan een gewillig oor te hebben gevonden 
bij de CdK, die in open gesprekken vaak begrip heeft 
getoond voor de geopperde problematiek en daarvoor 
oplossingen wil aandragen. In dat licht gezien is 
het bezoek van Johan Remkes als Commissaris der 
Koningin waardevol geweest.
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Commissaris der Koningin 
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Ontvangst van de Commissaris der Koningin Johan Remkes met zijn kabinetschef op het 
gemeentehuis

Tekst en uitleg van wethouder Verheijen tijdens de rondtoer door de 
gemeente

Wandeling over de Wilhelminakade voor een indruk van Uithoorn 
aan de Amstel

Uitleg over de plannen voor herinrichting van het gebied bij de Iepenlaan

Aankomst bij Fort aan de Drecht voor ontvangst raadsleden 
en ondernemers

Raadsleden kunnen onderwerpsgericht in gesprek met de CdK

Felicitaties voor Jos van den Berg (AH Amstelplein) 
als beste ondernemer van Noord-Holland in de 
supermarktbranche

Afscheid van de CdK met overhandiging van het 
boek Uithoorn Ongekend

Een vrolijke noot tijdens gesprekken met vertegenwoordigers van 
ondernemend Uithoorn en De Kwakel

Lunch op het gemeentehuis met B&W en het managementteam
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Uithoorn - De hele zaterdag was 
het feest in en om de Albert Heijn 
van Jos van den Berg. Hij vier-
de niet alleen het feit dat hij tot 
de beste supermarktondernemer 
van de provincie Noord-Holland 
was benoemd, hij had ook diver-
se extra acties in het leven geroe-
pen rond de Hamsteractie. Ieder-
een kon afgelopen zaterdag op de 
foto met de enige echte AH-ham-
ster; de gratis foto kan deze week 
opgehaald worden.
Om precies drie uur werden er 
drie kinderen heel erg gelukkig ge-
maakt. Zij hadden – met of zonder 
hulp van papa, mama, broertje of 
zusje – de Hamster-helikopter ge-
knipt en geplakt en uit de vele in-
zendingen waren de drie mooiste, 
origineelste getrokken. Deze drie 
kids kregen een prachtige knuffel-
hamster overhandigd. De zeer ge-
lukkigen zijn de 6-jarige Isabella 
Veen uit Uithoorn, de 5-jarige Jor-
dy Schatf ins uit De Kwakel en de 
3-jarige Reilly Meijerink, eveneens  
uit Uithoorn.

Ondertussen stroomde het over-
dekte winkelcentrum vol, vol met 
mensen die hoopten dat hun kas-
sabon, voorzien van naam en 
adres, uit de boordevolle bak zou 
worden getrokken, zodat zij een 
helikoptervlucht boven Uithoorn 

konden maken. Veel hoefden de 
klanten van AH Jos van den Berg 
er niet voor te doen. Gewoon 
boodschappen doen, je naam en 
adres op de kassabon zetten, hem 
inleveren en zorgen dat je zater-
dagmiddag om drie uur precies 
aanwezig was.

Ondanks de grote belangstelling 
werden toch weer een stuk of zes, 
zeven kassabonnen getrokken, 
waarvan de mensen niet aanwezig 
waren. Het kon de vele wel aan-
wezigen niet zoveel schelen, des 
te meer kans hadden zij op deze 
helikoptervlucht.

De gelukkige winnaars werden 
uiteindelijk: C.M Smit van Die-
men, de heer Kreutenkamp, fami-
lie Hoogervorst, Annelies Broek-
meulen en Job Scheltens, allen 
uit Uithoorn. De taxi’s stonden op 
de hoek al te wachten en de win-
naars werden direct weggebracht 
naar de sportvelden van voetbal-
vereniging Legmeervogels, alwaar 
de helikopter al op zijn gasten 
stond te wachten. De vijf winnaars 
erin, Jos van den Berg erin, de pi-
loot erin en daar gingen ze. 
Nog een klein ererondje waardoor 
de aanwezigen een aardig windje 
te verwerken kregen en daar gin-
gen de gelukkigen...
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Start vierde paren-
competitie bij BVU
Uithoorn - Op maandag 24 januari 
is Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) 
begonnen met de 4e parencompe-
titie. Voor sommigen even wennen 
in een andere lijn, voor anderen een 
“vertrouwd thuiskomen”. 
De uitslagen: 
A-lijn: 
1. Anke Reems
& Tineke van der Sluijs 65,28%
2. Stenny
& Herman Limburg 64,24%
3. Marineke Lang
& Martin Kok 57,64%
4. Loes Kroon
& Theo Vermeij 55,56%
5. Ada Keur
& Bep Schumacher  
en Greet & Henk Stolwijk 53,13%
7. Ans Breggeman
& Lia Guijt 51,04%

B-lijn: 
1. Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen 61,11%

2. To van der Meer
& Andrew de Graaf 58,33%
3. Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg 57,29%
4. Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster 54,86%
5. Tini & Johan Lotgerink 50,35%

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.
Gedurende de maand september 
kunt u vrijblijvend een paar keer 
mee spelen.
Komend seizoen heeft BVU tevens 
een leuke actie om het extra aan-
trekkelijk te maken lid te worden: 
er wordt voor het 1e jaar contributie 
een lidmaatschap afgegeven voor 2 
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2 
halen = 1 betalen!

Het venijn zit in de staart bij 
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - De laatste zitting van de 
2e ronde parencompetitie belooft 
voor veel paren adembenemend te 
worden. Het front van de hevigste 
schermutselingen loopt dwars door 
de B-lijn. Zowel bovenin als onder-
aan staan de paren zo dicht bij el-
kaar dat zelfs een klein missertje fa-
taal kan zijn.
De promotiekandidaten voor de A- 
lijn: Gerda Bosboom & Anneke v/d 
Zeeuw (54,69%), Heleen & Mees 
van der Roest (54,09%), Hans & 
Sonja Selman 53,05%) en Ria van 
Geelkerken & Thea Kruyk (52,60%) 
worden op de hielen gezeten door 
Floor Janssen & Tonny de Jonge met 
hun 52,53%. In de voorlaatste zitting 
deden Heleen & Mees en Sonja & 
Hans goede zaken met een eerste 
en tweede plaats van respectievelijk 
57,14 en 53,57%. Voor Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen kwam 
de eveneens tweede plaats goed uit 
om in het veilige midden te belan-
den. Marianne & Huub Kamp wer-
den vierde met 52,98% maar staan 
waarschijnlijk toch te ver achter met 
hun gemiddelde van 51,71% om 
nog een bedreiging te vormen.
Over de degradatie kandidaten is 
ook het laatste woord nog niet ge-
sproken. Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman (47,25%), Tini 
van Drunen & Wouda Roos (46,43%) 
en Marijke & Ger van Praag (45,91%) 
staan maar nipt achter Tini & Johan 
Lotgerink , die met een gemiddel-
de van 47,62% nog net boven wa-
ter blijven.

C lijn
In de C- lijn lijken Ada van Maarse-
veen & Lidy Krug met hun top sco-
re van 67,08% een geslaagde coupe 

poging te hebben ondernomen. Ze 
staan nu bovenaan met 56,86% ge-
middeld. Marjan & Jan Wille vol-
gen met 55,06%, maar voor de twee 
volgende promotieplaatsen zijn er 
maar liefst drie kandidaten. Atie de 
Jong & Evert Wevers (54,84%), Mie-
neke Jongsma & Anneke Wijmans 
(54,83%!) en Tinie Geling & Jo We-
vers met (54,53%). Voor Gerda van 
Liemt & Els van Wijk lijkt een inhaal 
poging, voor hun spijtig genoeg , 
met  52,76% een bruggetje te ver.
In de A-lijn wordt het knijpen voor 
Nel & Adriaan Koeleman. Met hun 
gemiddelde van 46,92% staan ze 
bijna 2% achter op Renske & Kees 
Visser die nu net nog in de boot 
blijven. De andere drie kandidaten 
staan te veel achter om nog enige 
hoop te kunnen koesteren.
Bovenin schitteren Gerda Schave-
maker & Frans Kaandorp, die met 
een ongehoorde top van 70,49% de-
ze avond even lieten zien hoe je echt 
moet bridgen.

Cees Bergkamp & Andre van He-
rel werden tweede met 63,89% ge-
volgd door Greet Overwater & Guus 
Pielage met 55,90%. An & Jan van 
Schaick hebben de smaak ook weer 
te pakken als vierde met 54,86%.

Bent u niet bevreesd om eens moei-
lijk in slaap te kunnen vallen door 
een gemiste slem, kom dan kaarten 
bij Bridge Vereniging de Legmeer. 

Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg. Voor inlichtingen: secreta-
riaat Gerda Schavemaker, tel: 0297 
567458 of per e-mail  
niekschavemaker@hetnet.nl

Qui Vive meisjes C1 en D1 zeer 
succesvol  met zaal hockeyen

De Kwakel - Hockeyvereniging Qui 
Vive heeft dit seizoen het zaalhoc-
key weer eens goed onder de aan-
dacht gebracht. De nieuwe zaalhoc-
keycommissie is aan het begin van 
dit seizoen sterk van start gegaan 
met een goede organisatie van al-
le faciliteiten om de teams van Qui 
Vive in de competitie goed te laten 
presteren. Het organiseren van al-
le zaken vraagt veel tijd en inspan-
ningen. Het varieert van het regelen 
van trainingsaccommodaties tot en 
met het vinden van sponsors voor 
de balken welke als rand dienen van 

het speelveld. En de zaalhockey-
commissie mag trots zijn want de 
meisjesteams van C1 en D1 hebben 
in de competitie erg goed gepres-
teerd. De meisjes D1 hebben onder 
leiding van trainer/coach Tim Bak-
ker zelfs alle wedstrijden gewon-
nen. Afgelopen zaterdag werd ter 
afsluiting het team van de Reigers 
met 6-0 en 3-1 verslagen en zelfs 
met 7-1 gewonnen van Bennebroek. 
Het team van meisjes C1 eindig-
de onder leiding van trainer/coach 
Jasper de Waal op de 2e plaats dat 
ook zeker een zeer goede presta-

Volleybal

SAS’70 MA1 neemt het 
op tegen VCH MA2
Uithoorn - Donderdagavond 27 ja-
nuari nam het eerste meisjesteam 
van volleybalvereniging SAS’70 het 
op tegen de competitiekoploper 
VCH. In de eerste set nam VCH al 
snel het initiatief en maakte de set 
af met 13-25. In de tweede set her-
vonden de dames van SAS’70 zich-
zelf en namen al snel een voor-
sprong van 6-0. Helaas voor SAS’70 
slaagden de dames van VCH er-
in om deze achterstand in te lopen. 

Uiteindelijk ging het gelijk op maar 
de dames van SAS’70 wisten de set 
in hun voordeel te beslissen met 
25-23. Voor VCH was dit de twee-
de verloren set in 12 competitie-
wedstrijden. Een knappe prestatie 
van de dames van SAS’70. De der-
de set leek veel op de eerste. SAS’70 
moest lijdzaam toezien hoe VCH de 
set naar zich toe trok en uiteindelijk 
met 15-25 de set en daarmee ook de 
wedstrijd won.

tie is. Beide teams mogen zaterdag 
a.s. meedoen met de districtskam-
pioenschappen Noord-Holland wel-
ke worden gespeeld in Amsterdam, 
Sporthallen Zuid. 
De meisjes C starten om 9.00 uur en 
moeten het in hun poule opnemen 
tegen Amsterdam, Bloemendaal en 
Pinoke. De meisjes D betreden om 
14.00 uur pas het speelveld en moe-
ten hun krachten meten tegen Pino-
ke, Amsterdam en HIC. De winnaar 
in elke poule gaat meedoen met de 
landelijke zaalhockeycompetitie. En 
wanneer de Qui Vive teams dit zou-

den bereiken is er sprake van een 
topprestatie.
Het programma ziet er als volgt:
Meisjes C1
09.00 uur Bloemendaal - Qui Vive
(hal 1)
10.30 uur Qui Vive - Pinoke (hal 1)
12.00 uur Qui Vive - Amsterdam  
(hal 2)
 
Meisjes D1 
14.00 uur Qui Vive - Amsterdam
(hal 1)
15.30 uur HIC - Qui Vive (hal 2)
17.00 uur Pinoke - Qui Vive (hal 1)

SAS ‘70 heren winnen gl ansrijk
Uithoorn - Afgelopen donderdag 
27 januari speelde het Heren 1 team 
van volleybal vereniging SAS’70 te-
gen het herenteam Spaarnestad 
HS12. In de eerste set bleken de 
teams goed tegen elkaar opgewas-
sen. De stand ging gelijk op tot uit-
eindelijk Spaarnestad de set won 
met 26-28. De tweede set leek veel 
op de eerste maar werd door SAS’70 
gewonnen met 25-23. De derde set 

was ook weer voor SAS’70 met 25-
18 maar het team van Spaarnestad 
pakte zichzelf op en won de vierde 
set met 19-25 waardoor het 2-2 in 
sets kwam te staan.
De beslissing moest dus in de vijfde 
set vallen. Al vanaf het begin nam 
SAS’70 het initiatief en won glans-
rijk met 15-6 waarmee de wedstrijd 
met 3-2 in het voordeel van SAS’70 
eindigde.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 25 januari werd 
de vierde zitting van de competitie 
gespeeld. 
In de A-lijn met vijftien paren, wer-
den Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma eerste met 68.06%, Gerda Bos-
boom en Nel Hamelijnck volgden 
met 59.24% als tweede. Ank Reems 
en José Möller eindigden als derde 
met 55.38%.
Dan de competitie: Greet Overwa-
ter en Guus Pielage heroverden hun 
eerste positie op de dames Trudy 
Fernhout/Rita Vromen met 55.57% 
gemiddeld. Het paar Geke Ludwig/
Margo Zuidema stormde naar vo-
ren van plaats negen naar twee 
met 54.25%. De dames Fernhout/
Vromen, zo veelbelovend de afge-
lopen tijd, stelden (gaat) nogal te-
leur en moeten nu genoegen nemen 

met de derde positie met gemiddeld 
53.64%. Kom dames: u kunt beter, 
laat het zien!
In de B-lijn: met zestien paren, 
scoorden Kokkie van den Kerkhoven 
en Corrie Smit 60.71% en zij werden 
daarmee eerste. Elly van Nieuwkoop 
en Jessie Piekaar deden als twee-
de bar weinig voor hen onder met 
60.42%. Reina Slijkoord en Renske 
Visser scoorden 59.82% en werden 
derde. De B-competitie ziet er nu als 
volgt uit: Elly van Nieuwkoop/Jessie 
Piekaar blijven aan kop met 62.15% 
gemiddeld. Reina Slijkoord en Rens-
ke Visser blijven tweede met 60.30%. 
Thecla Maarschalk en Rees van der 
Post staan nu derde met 58.09%. 
Ook spelen bij Hartenvrouw?
Inlichtingen bij de secretaris, tel. 
0297-565756.

Damesavond Quakel toernooi
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
speelden zes damesteams om de 
laatste twee finaleplaatsen op het 
25ste Quakeltoernooi. Vier zaalvoet-
balteams van KDO, Futsalmutsen, 
KDO 4, OLV en de kampioen van 
vorig jaar, Pizzeria Pappagallo, ver-
tegenwoordigden de Kwakelse club, 
terwijl er namens het veldvoetbal 
uit de regio twee teams meededen; 
NSV en Girls United. 
Al direct in de eerste wedstrijd trof-
fen KDO 1 en 2 uit de zaal elkaar, 
ditmaal uitkomend onder de naam 
Pappagallo en Futsalmutsen. De da-
mes van beide teams komen meest-
al laat op gang tijdens het Quakel-
toernooi, maar dit keer waren het de 
Futsalmutsen die al snel verrassend 
op voorsprong kwamen. Lang leek 
het er op dat de Futsalmutsen al 
meteen voor een stunt zouden zor-
gen, maar toen Pappagallo eenmaal 
scoorde kwam de diesel op gang en 
werd er uiteindelijk met 3-1 gewon-
nen. 
De wedstrijd tussen KDO 4 en OLV, 
het oude Legmeervogelsteam, dat 
nu als KDO 5 door het leven gaat, 
was een spannende strijd die door 
KDO 4 nipt met 1-0 werd gewon-
nen. NSV en Girls United hielden 
elkaar in hun eerste wedstrijd in 
evenwicht en sloten na 15 minuten 
af met de beginstand. Beide teams 
lieten de gehele avond goed voet-
bal zien, maar moesten erg wen-
nen aan de strengere regels van het 
zaalvoetbal. Girls United wist het net 
helaas weinig te vinden maar hield 
de dames van KDO 4 keurig op 0-0. 
NSV was veelbelovend begonnen 
met een gelijkspel en winst op OLV, 
maar zag de resterende drie wed-
strijden verloren gaan. OLV draaide 
de zaken juist om en kende na een 
ongelukkige start een prima eind. 
Werden de eerste drie wedstrijden 

nog verloren, ondanks de vele kan-
sen die ze kregen, de laatste twee 
werden overtuigd gewonnen van 
Girls United en Futsalmutsen.
Helaas bleek de inhaalrace net te 
laat ingezet voor een plek bij de eer-
ste twee. KDO 4 was de avond goed 
begonnen met winst en wist als eni-
ge punten af te snoepen van Pappa-
gallo, door de titelverdediger op 1-1 
te houden. Het duel van KDO 4 te-
gen Futsalmutsen werd deze avond 
dan ook de allesbeslissende waar 
het de tweede plek betrof. De da-
mes van beide teams, allen al eni-
ge tijd geen twintig meer, lieten zien 
nog een prima partij op de mat te 
kunnen leggen. Via twee mooie 
goals kwam Futsalmutsen op voor-
sprong, maar vlak voor tijd was de 
spanning nog even terug door een 
goal van KDO 4. Groot was de op-
luchting bij de Futsalmutsen toen 
het eindsignaal klonk en er na jaren 
weer een plek in de finale was be-
reikt. Ondanks dat de eerste wed-
strijd nog verloren was gegaan ble-
ken de drie winstpartijen erna vol-
doende voor de tweede plek. De 
laatste wedstrijd tegen OLV was niet 
meer van belang en dit was bij bei-
de partijen duidelijk merkbaar. OLV 
won met twee goede goals de wed-
strijd. 
Een overduidelijke eerste plek was 
er voor de meiden van Pizzeria Pap-
pagallo, die alleen punten morsten 
tegen KDO 4, maar verder al hun 
wedstrijden wonnen. Op 12 februa-
ri spelen zij de halve finale tegen TV 
Koeriers, terwijl Futsalmutsen het op 
moet nemen tegen het sterke CSW. 
De uitslag van de tweede dames-
avond: 1. Pizzeria Pappagallo 2. Fut-
salmutsen 3. KDO 4 4. OLV 5. NSV 
6. Girls United. Zaterdag is de laat-
ste herenavond van het Quakeltoer-
nooi, die begint om 18.00 uur.

Fantastische scores bij B.V.K.
De Kwakel - Was er vorige week 
nog sprake van weinig uitschie-
ters bij de BVK, deze week was het 
wel raak. De gedeelde topscore van 
het seizoen tot nu toe van ruim 69% 
werd weggeblazen door het dames-
paar Hilly Cammelot-Mieneke Jong-
sma, die in de C lijn een verplette-
rende 72,81%(!!!) lieten optekenen. 
Of deze score ooit eerder is behaald 
in het nu bijna 25 jarige bestaan van 
de club wordt nagezocht. We zullen 
dan waarschijnlijk wel zeer ver terug 
moeten gaan in de boeken.
Een fantastische prestatie dus van 
de dames, die dan ook een zeer te-
recht ovationeel applaus over zich 
heen kregen.
In de A lijn was deze avond weer 
eens een eerste plaats weggelegd 
voor Dick Elenbaas en Andre Ver-
hoef, die met 64,58% dus het veld 
aanvoerden. Een prima 2e plaats 
was er voor Gerda Bosboom en Ri-
na van Vliet met 62,85% en door dat 
resultaat zijn zij na 2 avonden kop-
loper in de totaalstand. Daarin wor-
den zij gevolgd door Wim en Ri-
ta Ritzen, die dit keer de 3e plaats 
scoorden met 54,86%.
Susanne Ambagtsheer en Riet Wes-
selingh scoorden bijna 41%, maar 

dat betekende wel de 14e plaats in 
een veld van 14 paren.
In de B lijn waren Riet Doeswijk en 
Joop den Blanken in zeer goede 
doen, want met 61,81% gaven zij de 
concurrentie het bekende nakijken. 
Loes en Frayo Fritschy hadden het 
verslag van vorige week goed ge-
lezen en begrepen, want deze keer 
lieten zij 58,33% noteren, wat hen 
de 2e plaats opleverde. José Moller 
en Yvonne Koestal werden 3e met 
55,9% en mede hierdoor voeren zij 
de totaalranglijst aan.
Met exact dezelfde score als de 
nummer 14 in de A lijn (40,97%) slo-
ten Toos Boerlage en Corrie van der 
Peet hier de rij.
In de C lijn stonden alle scores dus 
in de schaduw van de supersco-
re van Hilly en Mieneke, al is de 
64,58% van Jan en Henny van der 
Knaap natuurlijk ook bepaald niet 
slecht. Het was in ieder geval goed 
voor de 2e plaats. Ook de nummers 
3, Paula en Klaas Kniep, scoorden 
hoog met 62,6%. 
Uiteraard gaan Hilly en Mieneke 
ook in de totaalstand fier aan kop, 
maar met nog 4 ronden te gaan is in 
alle lijnen nog niets beslist t.a.v. pro-
motie en degradatie.

Kaartkampioenen van 
De Kwakel  bekend
De Kwakel - Tijdens de laat-
ste avond van het kampioenschap 
werd het nog knap spannend. Er 
stond veel op het spel: de wisselbe-
ker, maar ook de eer van het kam-
pioenschap. Het werd een gezellige 
avond die pas in de late uurtjes ein-
digde, doordat veel deelnemers nog 
bleven hangen voor een praatje.
De uitslag van de laatste avond was 
als volgt:
Klaverjassen:
1. Wim Röling  7208 punten
2. Tom Brozius  7198 punten
3. Kees Vendrik  6825 punten
Pandoeren:
1. Jan Zijerveld  +164
2. Agnes Koeleman  +127
3. Huub van Diemen  +92

De punten van de drie avonden op-
geteld bepaalden de kampioenen. 

De totaaluitslag is als volgt.
Klaverjassen:
1. Gerrit Compier 19677 punten
2. Dre Verhoef 19502 punten
3. Ria Verhoef 19340 punten
4. Riet Reurings 19322 punten
5. Riet Röling 19293 punten.
Pandoeren:
1. Agnes Koeleman +332
2. Huub van Diemen +251
3. Leny Schelling +192
4. Jan Zijerveld +172.

Na afloop was er nog een grote lo-
terij zodat alle deelnemers prijzen 
konden winnen.



De Kwakel - De meiden van KDO 
turnen uit De Kwakel hadden er zin 
in. Zaterdag om half 9 was ieder-
een al present voor de tweede se-
lectie wedstrijd van het seizoen. Ze 
konden zelfs helpen om de toestel-
len, balk, ongelijke brug en sprong 
met plank neer te zetten. Helaas wa-
ren Marwa en Melissa niet in staat 
te turnen vanwege de griep, maar 

de anderen hadden gelukkig power 
voor tien. Hoogste cijfers Er werd 
begonnen met niveau 13, het in-
stap niveau voor meisjes geboren in 
2001 en 2002. Misty en Isabella zijn 
allebei tweedejaars niveau 13 en dat 
liet zich zien! Zij lieten een prima oe-
fening zien op de balk, rustig uitge-
voerd, mooie zweefstanden. Helaas 
ging Misty er met de halve draai 

vanaf, maar ze herstelde zich goed 
en maakte een mooie arabier af. Ook 
Jette, Isa en Tara gingen er met een 
draai af. Jammer, want dat scheelt 
toch een halve punt in de score. Ta-
ra en Isa deden het ophurken nou 
juist zo goed helemaal alleen. Isa-
bella haalde veruit het hoogste cij-
fer op balk een 8,8, wat heel goed is 
op dit smalle onderdeel.

Bij het verhoogde vlak moest er een 
handstand platval met plank ge-
sprongen worden. De eerste sprong 
van Misty was meteen raak, ditmaal 
geen rol maar een echte handstand. 
Isabella deed hem met halve draai 
wat ook hier de meeste punten op-
leverde, een 8,8. Jette, Isa en Tara 
deden nauwelijks voor elkaar on-
der en met mooi gestrekte benen en 
een heel klein zetje voor Tara spron-
gen ze een ruime zeven en Isa zelfs 
een acht.

Bij brug zagen we hele nette zwaai-
en, klein handje op de vloer bij de 
afsprong voor Jette, beetje gehol-
pen buikdraai voor Isa en een door 
de jury ondergewaardeerde prima 
oefening van Tara. Misty en Isabella 
haalden hier een negen, 9,1 en 9,6! 
Zij turnden beiden een bonus om-
dat zij het opspreiden uit steun al 
beheersen en vandaar uit de spreid-
zolen ondersprong doen, wat een 
halve punt extra oplevert.

Uiteindelijk behaalde Misty Kas de 
vierde plaats met 8,533 gemiddeld, 
Maaike den Bleeker van Zeven-
sprong de derde met 8,733, Tess van 
Nieuwburg de tweede met 8,933 en 
jawel Isabella van der Knaap van 
KDO een eerste plaats met 9,067 
punten. Zij behaalde zelfs bij élk 
toestel de hoogste score en bij haar 
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Amstel-minioren succesvol 
tijdens Speedo-competitie
Regio - Afgelopen zondag is een 
groep van negen zwemmers van 
Zwem- en polovereniging De Am-
stel afgereisd naar Aalsmeer voor 
een Speedo wedstrijden; competitie 
wedstrijdzwemmen voor minioren.
In totaal werden er 20 afstanden 
gezwommen, hierop werden maar 
liefst 14 persoonlijke records verbe-
terd. De meest opvallende presta-
tie werd geleverd door Mickey Pe-
ters. Na vier weken niet getraind te 
hebben door ziekte, wist hij toch op 
alle drie de afstanden zijn persoon-
lijk record te verbeteren, waarvan 
de grootste verbetering op de 100 
m rugslag (1:41.37). Maar er waren 
er nog meer die op al hun afstan-
den persoonlijke records zwommen. 
Zo zwommen Iris van der Moolen 
en Iris Bastiaansen allebei een per-
soonlijk record op hun 200 m wis-
selslag (3:16.26) en (3:32.23). Ook 
op hun andere afstanden zwommen 

ze persoonlijk records. Hetzelfde 
geldt voor Martijn Ottenhof, hij ver-
beterde zich op de 100 m rugslag en 
de 100 m vrije slag (1:25.67). 
Daarnaast werden er ook door de 
andere zwemmers goede prestaties 
geleverd. Zo zwom Daniël van der 
Laan op de 100 m vrije slag (1:22.56) 
Fleur van Diemen op de 50 m vrije 
slag (44.24) en Mouna Oudshoorn 
op de 100 m rugslag (2:12.87). Ook 
Anouk Pappot wist in haar tweede 
wedstrijd een mooie tijd neer te zet-
ten op de 100 m vrije slag (1:37.03). 
Helaas lukte het ons jongste zwem-
mertje Anne-Laure Has niet om zich 
deze keer te verbeteren.

Maar ik weet zeker dat haar dit de 
volgende keer wel lukt. Ze zwom op 
de 100 m schoolslag net boven haar 
persoonlijk record (1:59.67) al met al 
kunnen we met tevredenheid terug-
kijken op deze Speedo wedstrijd.

Veenlopers naar Uithoornse 
Vakantiemakelaarloop
Regio - Afgelopen zondag ston-
den maar liefst 28 Veenlopers aan 
de start van de Vakantiemakelaar-
loop in Uithoorn. Vorig jaar werd de 
door de sneeuw naar mei verplaats-
te loop nog geteisterd door slagre-
gens. Nu was het goed loopweer. 

Er waren uiteraard enkele opvallen-
de prestaties. Michael Woerden was 
weer eens de constante factor bij 
De Veenlopers. Hij liep voor het elf-
de achtereenvolgende jaar in de top 
11 van deze loop. Dit jaar finishte hij 
als 5e in totaal en 3e bij de Masters 
35, in een goede tijd van 55.06 op 
de 10 Engelse Mijl (16,09 km). Eén 
van de andere opvallende prestaties 
was de 1.16.33 van Bas de Liefde. 
Hij verpulverde daarmee het oude 
clubrecord in de categorie Masters 
65. Bas was ruim 8 minuten sneller 
dan het oude record. Ook Jos Bun-
schoten verbeterde een record, na-
melijk zijn persoonlijk record. Hij 
deed dat met maar liefst 2 minuten. 
Jos liep de ronde vanuit Uithoorn, 
via de Bovenkerkerweg, de Nesser-
laan en langs de Amstel, in een tijd 
van 1.11.12.

De overige prestaties waren: Frans 
Woerden 1.05.47, Dennis Boon 
1.14.46, Kees Lindhout 1.15.27, Her-
man van ’t Schip 1.16.23, Jos van 
den Bosch 1.17.06, Claudia Reu-
vekamp 1.17.29, René Rijkeboer 
1.17.40, Remy Nijhoff 1.18.03, Rob 
van Zijtveld 1.19.28 en Alexander 
Reuvekamp 1.23.06. Op de 10 ki-
lometer was de snelste Veenloper 
Mark Baas. Hij profiteerde van de 
rugwind van de 2e helft van deze 
afstand en bleef net aan de goede 
kant van de 40 minuten: 39.50. Ka-
rin van Zijtveld liep in Uithoorn een 
schitterend persoonlijk record. Zij 
was nog nooit sneller dan haar 47.20 
van afgelopen zondag. De overige 
prestaties: Henny Kooijman 44.13, 
Bertus Vrielink 44.31, Henny Buijing 
45.53, Bert van Diemen 48.05, Maar-
ten Leeuwerik 48.22, Petra van On-
na 48.22, Raymond Bot 49.44, Peter 
van Adrichem 50.53, Ellen van Gij-
sel 54.04 en Yvonne Buijing 1.09.58.
Ook namen er nog drie Veenlopers 
deel aan de kortste afstand, name-
lijk 5 km. Leo Kok liep 20.50, Jaco 
de Ruiter 21.06 en Hans Kranen-
burg 27.57.

Wisselend succes voor
waterpoloteams de Amstel
Regio - Zondag 30 januari 2011. 
Drie van de vijf waterpoloteams van 
zwem- en polovereniging de Am-
stel namen het deze avond op te-
gen verschillende teams uit de regio 
in het Veenweidebad te Mijdrecht. 
De pupillen en dames wisten jam-
mer genoeg niet te winnen, maar 
het 2e Heren team van de Amstel 
boekte een mooie overwinning te-
gen AZSV-Splons uit Amsterdam.
Het pupillenteam onder 13 jaar 
mocht het spits afbijten tegen het 
jeugdteam van de Waterwolf uit 
Amsterdam. Roy Bos opende de 
score voor de Amstel, maar daar-
na volgden snel 3 doelpunten van 
de tegenstander. In het 3e part wist 
Lois van Duijkeren een strafworp te 
verzilveren en bracht de Amstel te-
rug in de wedstrijd. Toch wist het 
Amsterdamse team de kleine voor-
sprong uit te breiden. Ondanks een 
2e doelpunt van Roy werd het uit-
eindelijk 3-6 voor de kinderen uit 
Amsterdam.
De dames gingen de strijd aan te-
gen het zeer jonge 2e team van VZV 
uit IJmuiden. In het eerste part ging 

het heel gelijk op en kwam geen van 
de teams tot scoren. Er werden veel 
overtredingen begaan door de Am-
stel-dames, waaruit ook veel tijd-
straffen volgden. Na het 2e part 
kreeg Rianne Kok haar 3e tijdstraf 
waardoor zij niet meer deel mocht 
nemen aan de wedstrijd. De VZV-
dames zagen hun kans schoon en 
scoorden de eerste doelpunten. De 
Amstel-dames moesten al snel hun 
meerdere erkennen in de tegen-
stander en konden de gehele wed-
strijd niet tot scoren komen. Dit in 
tegenstelling tot VZV dat met 0-6 de 
wedstrijd won.
Hierna was het de beurt aan het He-
ren-2 team, dat de eer voor de Am-
stel wist te redden door een achter-
stand in het 3e part om te buigen in 
een 13-9 overwinning. Vaders Paul 
Lamers en Michel Aarsman (ook 
spelend) konden met name trots 
zijn op hun zoons Danilo en Sander 
die elk 4 keer scoorden voor de Am-
stel. In een harde wedstrijd tegen 
het Amsterdamse team hielden de 
Heren het hoofd koel en sloten de 
avond succesvol af met hun zege.

Verslag bridgeclub ABC
Uithoorn - Na een koude start van 
de computer kon met een vertraging 
van enkele minuten toch gebridged 
worden waarbij het geautomatiseer-
de systeem toch zijn werk kon doen. 
Zal wel iets te maken hebben ge-
had met een verkeerd stekkertje of 
zo, maar ja ’s morgens negen uur is 
zelfs voor de wedstrijdleiders aan de 
vroege kant. Misschien lag het wel 
niet aan de verkeerde stekkertjes, 
maar aan de leiders zelf want die 
lieten het deze donderdag aardig 
afweten met een laatste en voor-
laatste plaats in de A lijn.

In de vijfde zitting werd gespeeld in 
twee lijnen, de A en B lijn. In de A 
lijn ging de overwinning deze week 
naar het gelegenheidsduo Greet 
de Jong en To Rademaker met een 
score van 61,11 %. Tweede werd 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met een score van 60,07%.

Dit paar speelt bijzonder regelma-
tig en staat na 5 zittingen ook aan 
de kop van de ranglijst, maar er 
zijn nog altijd 3 ronden te gaan en 
hun voorsprong op nummer twee 
in het klassement is slechts 0,25 %. 
Tweede in het klassement en van-
daag derde is Siep Ligtenberg met 
partner Piet Prins.  Zij speelde van-
daag met gelegenheidspartner Jan 
van Rijk en behaalde een score van 
54,86%. Wie onder aan bungelden 

hebben we hierboven al aangege-
ven en uit piëteit met deze spelers 
zullen we maar geen percentages 
noemen 

Lijn B
In de B lijn werden eerste het paar 
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher 
met een percentage van 61,11%. 
Tweede werden het gelegenheids-
paar Corry Boomsma en Wim v.d. 
Wilk met 58,33 % en derde werden 
Corry Snel met Netty Walpot met 
een percentage van 57,30 %. Nu ik 
dit schrijf zie ik dat de winnaars in 
de A en B lijn beide een winnende 
score hebben die exact gelijk is. On-
ze vaste verslaggever was dit vast 
niet opgevallen, maar als je als in-
valler een keer het verslag mag 
schrijven let je daar natuurlijk op. 
Wat ook opvallend was is dat in de 
A lijn twee van de drie eersten ge-
legenheids duo’s  waren en dat de 
nummer twee uit de B lijn eveneens 
een gelegenheidsduo was. Mis-
schien moeten de partners van de-
ze leden zich maar eens achter de 
oren krabben en zich afvragen of 
hun bestaande combinatie niet in 
gevaar komt. Het zal zo’n vaart wel 
niet lopen, maar toch. Met nog drie 
wedstrijden te gaan in deze cyclus 
komt er al een aardige tekening in 
de strijd om de ereplaatsen in zicht, 
maar er kan natuurlijk nog veel ver-
anderen.

Superzaterdag voor KDO turnen: 
vier medailles waarvan twee goud

werd zeer terecht het goud omge-
hangen. Jette werd dit maal 9e  met 
7,900, Isa 11e  met 7,533 en Tara 13e 
met 7,100 punten gemiddeld.

Verrassend goud 
Na een klein uurtje wachten waar-
in de niveaus 10 en 11 aan de beurt 
waren, was het tijd voor niveau 12. 
Katja, Quinty, Denise en Lynn wa-
ren al de hele ochtend aanwezig. 
Zij hadden geholpen bij de jong-
ste meisjes en waren goed warm-
gedraaid. Bij Katja lukte de buik-
draai op de brug ditmaal wel, en dat 
terwijl de brug nogal wiebelig was. 
Quinty, Denise en Lynn maakten 
een prima hoog uitgevoerde spreid-
zolen ondersprong uit steun op die 
wiebelige legger. Denise durfde het 
zelfs aan om de oefening toch te be-
ginnen met ophurken, iets wat niet 
per se hoeft op dit niveau. Dat be-
loonde zich met een 9,2, het hoog-
ste cijfer op brug. Lynn deed nau-
welijks voor haar onder een 9,1 en 
Quinty haalde ook een hoog cijfer, 
8,7. Prima begin! Op de balk hadden 
Katja en Lynn niet direct de juis-
te concentratie. Zij moesten eraf bij 
de opsprong. Katja maakte een pri-
ma verre loopsprong, Quinty een 
goeie halve draai met het gebo-
gen been heel hoog, net als Denise 
die de hele oefening lang een pri-
ma lichaamsspanning liet zien. Lynn 
was wat meer uit balans dan an-
ders. Misschien lag dat aan de fo-
tografe van een weekblad die een 
hele hoop flitsfoto’s nam tijdens de 
ochtend. Bij de sprong met plank 
sprongen de meiden allemaal een 
handstand overslag over de kast. 
Moeilijk, omdat je van de plank niet 
zoveel vering mee krijgt en dus zelf 
sprongkracht moet hebben. Voor 
Quinty lastig, maar het lukte toch al-
leen en tot stand. Katja, Lynn en De-
nise hebben de plank op ruim twee 
voeten afstand liggen, waardoor de 
aanzweef goed ver is. Dat zag Peter 
Vos , het jurylid hier heel goed. Hij 
beloonde ze met een 8,6 een 8,8 en 
een 9. Dit laatste cijfer voor Denise 
was weer het hoogste van niveau 12 
op het onderdeel sprong.
Het was wel duidelijk dat Denise 
van der Tol in de medailles zou val-
len, maar dat het goud werd ver-
baasde haar toch wel zeer. Met 
8,933 punten werd zij eerste. Bente 
Heemskerk en Ilse van de Berg van 
Kwiek werden 2e en 4e, met 8,700 
en 8,633 punten. En ook Lynn van 
Wees van KDO viel in de prijzen, 
een derde plaats met 8,667 punten.
Aan het eind van de ochtend bleek 
dat Isabella de hoogste gemiddel-
de score van alle niveaus van de 
dag had gehaald, een 9,067.Een he-
le prestatie! De derde en afsluiten-
de wedstrijd wordt op zaterdag 16 
april gehouden bij Kwiek in Nieuw-
veen. Dan zullen de meiden van 
KDO weer hun beste kunnen laten 
zien. Daar hopen ze het aantal van 4 
medailles op zijn minst te evenaren!

Open Rummikubtoernooi 
levert 5.230 euro op!

De Kwakel - Op de avond van vrij-
dag 28 januari stroomde de KDO 
kantine al rap vol voor het twee-
de Open ALS Rummykubtoernooi. 
Ruim honderd speelsters en spe-
lers meldden zich aan om te strij-
den om het Kwakels rummykub-
kampioenschap. Daarnaast waren 
er minstens zoveel supporters zo-
dat de kantine aardig gevuld was. 
Eerst werden vier zaal rondes ge-
speeld in door de deelnemers zelf 
gekozen viertallen. Tussen de ron-
des door werden honderden prij-
zen verloot die gratis beschikbaar 
gesteld waren door de het Kwakels 
en Uithoornse bedrijfsleven. De lo-
ten kosten slechts 1,- zodat ieder-
een mee kon doen. En door het gro-
te aantal prijzen ging ook iedereen 
met een leuke prijs naar huis.  Rond 
22.00 uur waren de zaalrondes ge-
speeld en kon de balans opgemaakt 
worden. De vier spelers met de min-
ste punten speelden de finaleron-
de. De finale werd gespeeld door 
Ans Pouw, José Hagendoorn, Im-
ke Nuijten en Erna Mosink. De win-
naar van deze finale werd José Ha-
gendoorn, die zich een jaar lang 
Kwakels Rummykubkampioen mag 
noemen. De grote winnaar van de-
ze avond was de Stichting ALS Ne-
derland. De opbrengst van de lote-
rij, het inschrijfgeld en de donaties 
van particulieren en bedrijven be-
droeg dit jaar 5.230,-. Hierin zit ook 
een bedrag van 85,- dat bijeenge-
bracht was door de deelnemers van 
het Kwakels Klaverjaskampioen-
schap dat dezelfde avond verspeeld 
werd in het dorpshuis. Met elkaar is 
dat 1.000,- meer als vorig jaar toen 

het Open ALS voor het eerst geor-
ganiseerd werd.  

Spierziekte
Elk jaar krijgen 500 mensen de di-
agnose ALS, Amyotrofische Late-
rale Sclerose. De kans is groot dat 
zij tot op dat moment deze ernstige 
spierziekte niet kenden. Toch over-
lijden er jaarlijks in Nederland meer 
mensen aan ALS dan aan Aids. Na 
het stellen van de diagnose is de 
gemiddelde levensverwachting van 
een patiënt slechts 3 tot 5 jaar. Amy-
otrofische Laterale Sclerose (ALS) is 
een zeer zeldzame en ongeneeslij-
ke neuronmusculaire aandoening. 
Bij ALS patiënten sterven de mo-
torische zenuwcellen in het rug-
genmerg en een deel van de her-
senen af. Signalen komen daardoor 
niet meer aan bij de spieren waar-
door er totale spierzwakte optreedt. 
Geleidelijk aan worden steeds meer 
spieren aangedaan en is het uit-
vallen van de ademhalingsspieren 
vaak de oorzaak van het overlijden 
van de patiënt. De Stichting ALS 
Nederland komt op voor de belan-
gen van de ALS-patiënt. Bovendien 
werft zij fondsen om het ALS Cen-
trum in stand te houden. De Stich-
ting ALS Nederland vormt ook een 
steunpunt voor patiënten en hun 
omgeving en probeert de bekend-
heid van deze ziekte te vergroten. 
Samen met ruim 6.000 donateurs en 
verschillende partners zet de Stich-
ting ALS Nederland de schouders 
eronder en strijdt tegen deze ziek-
te. De volledige opbrengst van het 
Open ALS Rummykubtoernooi gaat 
naar de Stichting ALS Nederland.




