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Uithoorn

VOOR NIEUWBOUW
VERBOUWING- | RENOVATIEEN ONDERHOUDSWERK
GROOT OF KLEIN,
VOOR PARTICULIER EN BEDRIJF
Kantoor en werkplaats:
Zijdelveld 19
1421 TG Uithoorn
Tel 0297 563305

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Uithoorn - Het evenemententerrein in Legmeer-West is afgelopen
weekend onder water gezet. Zo kan
tijdens de vorstperiode een prachtige natuurijsbaan ontstaan. Dankzij
lichtmasten is het dan mogelijk ook
‘s avonds te schaatsen. De weersvoorspellingen zijn gunstig. Houd

het terrein dus in de gaten. Het is
natuurlijk ‘leuk’ om te proberen of
het ijs al dik genoeg is, bijvoorbeeld
door het stuk te trappen of er stenen op te gooien. Maar zo krijgt het
ijs geen kans om zonder beschadigingen dicht te vriezen. Doe dat
dus niet en gun iedereen een glad-

de ijsvloer. Het evenemententerrein
van Legmeer-West ligt vlakbij sportpark De Randhoorn tussen Haas en
Randhoornweg. Het terrein (180
m2) heeft een grasmat en er omheen liggen lage dijkjes. Dankzij die
dijkjes kan het terrein onder water
worden gezet.

€ 239.500 K.K.

• Vriendelijke
medewerkers
• Top 3 goedkoopste
supermarkt
• Topkwaliteit vers
Legmeerplein 18,
Uithoorn

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

Wel of niet baggeren in de kleine Poel
Uithoorn - Het baggeren van de
kleine Poel in Uithoorn staat al geruime tijd gepland. Waarom is er

geen voortgang ? En wat zijn de gevolgen bij langer uitstel van het baggeren? Joke van Vliet van de Alge-

mene Waterschapspartij heeft onder andere deze vragen gesteld aan
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht. In
een recente Algemene Bestuursvergadering kwam het goede nieuws
dat de kleine Poel gebaggerd gaat
worden. Een akkoord over een gezamenlijke aanpak door alle partijen is bereikt. Waterschap, gemeente en eigenaren komen tot een gezamenlijke inspanning.
De plas wordt daardoor verbeterd
en voor de toekomst behouden. De

kleine Poel is een plas achter het
Zijdelveld. Deze plas staat in verbinding met het Zijdelmeer. De plas is
op de meeste plaatsen slechts enkele centimeters diep. Het afgelopen jaar groeiden zelfs planten midden in de plas. Het baggeren van
deze plas heeft direct een positieve invloed op het waterbergingssysteem van het gebied van het Zijdelmeer en de Uithoornse polder.
De overleggen en gesprekken waren al langere tijd gaande. Joke van
Vliet heeft in 2004 al vragen gesteld. Vanuit de Algemene Waterschapspartij zijn eind 2011 vragen
gesteld in de AB vergadering over
de voortgang. Mede door deze vragen is er vaart gezet achter de totstandkoming van de afspraken over
het baggeren.

Dorpshuis De Quakel
bestaat 20 jaar

Op de foto staan van links naar rechts Michiel van Hoek (voorzitter), mevrouw M. Akkermans (notaris), Carel-Jan de Schrijver (penningmeester) en
Ria van Geem (secretaris). Niet op de foto maar wel in het bestuur zit Alice
van Zanten.

Stichting AED Uithoorn
officieel opgericht
Uithoorn - Vrijdag 27 januari 2012
is bij notaris Akkermans/Meuleman
de stichting AED Uithoorn opgericht. De stichting heeft tot doel om
de overlevingskansen van patiënten
die gereanimeerd moeten worden
te vergroten.
Men wil dit bereiken door opgeleide vrijwilligers te alarmeren bij reanimatiemeldingen. De vrijwilligers
gaan direct naar het reanimatieadres en starten de hulpverlening.
Tevens komt er een Automatische

Externe Defibrillator ter plaatse
(AED). Door de snelheid van handelen worden de kansen van de patiënt vergroot. Dit project gaat de
komende maanden vorm krijgen. Er
zal intensief worden samengewerkt
met de hier in de regio actieve ambulancedienst Ambulance Amsterdam. Via het project Burgerharthulp
wil Ambulance Amsterdam de samenwerking zoeken met burgerhulpverleners om de kansen voor
reanimatie patiënten te vergroten.

De Kwakel - Het Dorpshuis De
Quakel, ooit voortgekomen uit goede samenwerking tussen een Kwakelse werkgroep en de gemeente Uithoorn, leeft als nooit tevoren
in het hart van dit mooie dorp. Het
biedt onderdak aan meer dan 17
kleine en grote clubs en verenigingen. In het gebouw is ook de Kwakelse Peuterspeelzaal gevestigd.
De Activiteitencommissie van het
Dorpshuis organiseert vele gezellige kaart- en dartswedstrijden,
bingoavonden en fiets- en speurtochten. Door het jaar heen zijn er
in de weekeinden uitverkochte uitvoeringen van toneelvereniging St.
Genesius, muziekvereniging Tavenu
en de Stichting ‘De Kwakel Toen en
Nu’. Tenslotte verhuurt het Dorpshuis ook zalen voor cursussen, vergaderingen of andere activiteiten,
o.a. aan de gemeente Uithoorn.
Het Dorpshuis ontvangt jaarlijks
meer dan 20.000 gasten. Voor een
dorp met nog geen 4.000 inwoners
een belangrijke en niet weg te denken voorziening. Op woensdag 22
februari a.s. zal het precies 20 jaar
geleden zijn, dat het Dorpshuis

werd geopend. Dit 4e lustrum mag
niet ongemerkt voorbij gaan.
Het Dorpshuisbestuur nodigt u
daarom uit om op vrijdagavond 24
februari vanaf 20.00 uur, dus nog
net voor de Krokusvakantie losbarst,
in een feestelijke sfeer zelf te komen
kijken wat er allemaal gebeurt. Een
aantal van de verenigingen toont
u die avond in de zes zaalruimten,
waar zij al die jaren mee bezig zijn.
Een nieuwigheid is, dat de filmclub
een deel van die activiteiten eerder heeft vastgelegd. Het resultaat
daarvan kunt u deze avond via het
recent aangelegde netwerk zien. En
wie weet, misschien wordt u, of een
van uw kinderen, zo enthousiast, dat
u lid wordt van een vereniging, of u
spontaan aansluit als vrijwilliger. Of
misschien was u dat al langer van
plan en is dit de gelegenheid. Piet
Kas en Ria van Egmond zullen u
samen met een aantal van de bijna 40 trouwe vrijwilligers graag ontvangen. De toegang is vrij, de hapjes staan klaar en elke bezoeker kan
rekenen op enkele consumptiebonnen in de kleine maar gezellige bar.
Zij heten u allen van harte welkom!

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond.
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt voor
de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaapkamer
die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de
overzijde bungalows.

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:
hofland 182a | Mijdrecht | 0297-28 55 53
mijdrecht@kooplenstra.nl

s a l e
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Evenemententerrein van
de Legmeer onder water
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CO L O F On
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 reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket won http://www.hethelewestland.nl/imagemanager/files/112/Brandweer/
DsC_0053.JPG en,
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

e

n

Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmAtie
evenemententerrein
De Legmeer onder water
Het evenemententerrein in Legmeer-West is afgelopen weekend
onder water gezet. Zo kan tijdens de
vorstperiode een prachtige natuurijsbaan ontstaan. Dankzij lichtmasten
is het dan mogelijk ook ‘s avonds te
schaatsen. De weersvoorspellingen
zijn gunstig. Houd het terrein dus in
de gaten.
Het is natuurlijk ‘leuk’ om te proberen of het ijs al dik genoeg is, bijv.
door het stuk te trappen of er stenen

op te gooien. Maar zo krijgt het ijs
geen kans om zonder beschadigingen dicht te vriezen. Doe dat dus niet
en gun iedereen een gladde ijsvloer.
Het evenemententerrein van Legmeer-West ligt vlakbij sportpark De
Randhoorn tussen Haas en Randhoornweg. Het terrein (180 m2) heeft
een grasmat en er omheen liggen lage dijkjes. Dankzij die dijkjes kan het
terrein onder water worden gezet.

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014

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

nieuws uit de
gemeenteraad

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadsvergadering.
E-mail: griffie@uithoorn.nl
Telefoon: 513 963

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 2 februari 2012 in het gemeentehuis. Het
betreft een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting presenteert de rekenkamer Uithoorn de resultaten van het onderzoek inhuur derden en stellen de raadsleden vragen over het onderzoek aan de rekenkamer en
het college van b&w. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. De overige
op de agenda genoemde tijden zijn indicatief. De daadwerkelijke begintijd van de behandeling van de diverse agendapunten is afhankelijk
van het verloop van de bijeenkomst.
De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

AGenDA RAADsBiJeenKOmst 2 FeBRuARi 2012
hoorzitting

Voorzitter: R.A.J. Timmers

word brandweervrijwilliger
Ben je sportief en heb je hart voor
Uithoorn? Wij zijn op zoek naar jou!
Want misschien ben jij wel geschikt
voor een deeltijdbaan bij de brandweer.

Vrijwilliger bij de brandweer,
wat betekent dat ?

Brandweerlieden zijn 24 uur per dag,
365 dagen per jaar paraat om op elk
ogenblik in actie te kunnen komen.
Als brandweerman/-vrouw heb je een
verantwoordelijke en soms zware
taak. Want jij gaat aan het werk waar
anderen wegrennen. En je moet met
slachtoffers om kunnen gaan. Want
naast het uitrukken voor brand, verleen je ook assistentie bij ongevallen.
Bijvoorbeeld bij het openknippen van
een auto en tijdens incidenten met
gevaarlijke stoffen.

Vergoeding en verzekering

Je ontvangt naast een vaste jaarvergoeding ook een vergoeding per uur
voor het oefenen en de inzet. Je bent
voor alle brandweerwerkzaamheden
goed verzekerd.

Je werkgever

Als je overdag beschikbaar bent, is
het belangrijk dat je eventuele werkgever achter je keuze staat. Je werkgever kan ook profiteren van het feit
dat je vrijwilliger bent. Met het diploma brandwacht is een cursus bedrijfshulpverlening namelijk overbodig.

nadere info

Interesse? Of wil je meer informatie
over de vrijwillige brandweer? Neem
dan contact op met kazernemanager
N. Theuns, tel. 06-10969744

Houd indringers buiten de deur:

schaf een deurkierstandhouder
aan
De laatste jaren neemt het aantal woninginbraken in Uithoorn toe.
Gemeente, politie en justitie werken
nauw samen om deze inbraken tegen
te gaan. Inbraakpreventie is daarbij
een belangrijke activiteit. In november 2011 hebben Eigen Haard, politie
en gemeente twee inbraakpreventieavonden georganiseerd. Beide avonden zijn druk bezocht.

Deurkierstandhouder.

Onderdeel van het project inbraakpreventie is het aanbieden van de
deurkierstandhouder. De gemeente Uithoorn werkt hierbij samen met
de politie, Eigen Haard, het bedrijf
Probin Aalsmeer en stichting Belklus.
De deurkierstandhouder wordt gratis
verstrekt aan minder draagkrachtige
ouderen en gehandicapten. De Stichting Belklus monteert deze voorziening gratis bij de aanvragers.

meld u aan

Bent u ouder dan 65 jaar en heeft u
een sociale huurwoning? Vraag dan
een gratis deurkierstandhouder aan.
U kunt daarover op werkdagen tus-

H 1 Opening - Agenda
H 1.1 Mededelingen: raadsleden.
H 1.2 Rekenkameronderzoek inhuur derden
De rekenkamer Uithoorn presenteert de resultaten van
het onderzoek inhuur derden. De raadsleden krijgen de
gelegenheid vragen te stellen over het onderzoek aan de
rekenkamer en aan het college van b&w.
Doel: informatie aan de raad.
Einde hoorzitting

weRK in
uitVOeRinG

Belklus hanteert bij de klussen die
zij uitvoert meestal een wachttijd van
slechts 2 dagen. Bij grote belangstelling voor dit project kan het echter zijn
dat het wat langer duurt voordat de
deurkierstandhouder geplaatst kan
worden. De medewerkers van Belklus legitimeren zich als zij de houder
komen monteren, zodat u weet met
wie u te maken heeft.

19.35 uur

20.30 uur

de gemeente of opschrijven op reactiekaartjes. Vanaf 9 februari is het
conceptplan beschikbaar op www.
uithoorn.nl (gemeente) en www.
de-kwakel.com (Stichting De Kwakel Toen & Nu). U kunt per e-mail of
schriftelijk op het conceptplan reageren tot 28 februari 2012.

Vervolgstappen
BewOneRsBiJeenKOmst
OVeR het VeRKeeRsstRuCtuuRPLAn De
KwAKeL

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

uw reactie

Tijdens de bewonersavond kunt u uw
mening over het Verkeersstructuursen 9.00 en 12.00 uur bellen met de plan geven aan medewerkers van
Belklus, telefoonnummer (020) 647
10 89 of 06-54340370. Het monteren gebeurt daarna. Hierbij ontvangt
u ook schriftelijke informatie over het
gebruik van de deurkierstandhouder.

werkwijze Belklus

19.30 uur

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

meer informatie

Meer informatie staat op www.uithoorn.nl en op www.de-kwakel.com
Met vragen kunt u terecht bij projectleider Frank van Vliet, via e-mail:
frank.van.vliet@uithoorn.nl

inspraakresultaat inrichtingsen beheervisie Libellebos

Op 30 november 2011 was de inspraakavond over de inrichtings- en
beheervisie Libellebos.
Tijdens deze bijeenkomst was er bijval voor de visie die handen en voeten geeft aan de manier waarop het
Libellebos opgeknapt kan worden.
Maar er was ook kritiek. Tijdens de
bijeenkomst en uit de daarna ontvangen schriftelijke reacties blijkt dat
de visie bij enkele bewoners niet de
vrees heeft kunnen wegnemen dat
“hun bos” zal verdwijnen.

Aanpassingen visie

Naar aanleiding van de inspraakbijeenkomst van 30 november 2011
heeft het college de visie op twee
punten aangepast:
1. het pad parallel aan de Wieger-

bruinlaan wordt een halfverhard
voetpad;
2. het geplande wandelpad door het
weiland is op enkele plaatsen
meer in de richting van de Anton
Philipsweg ingetekend.

Vervolg

Het is de bedoeling dat de raad de visie vaststelt. Dat is gepland op 9 februari 2012 (informerend debat) en
23 februari 2012 (besluit vaststellen visie). Houd via de gemeente- en
raadspagina in deze krant de vergaderdata van de raad in de gaten.
Nadat de raad de visie heeft vastgesteld, kunt u deze vinden en nalezen op www.uithoorn.nl\
wonen en wijken\visie en beleid.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

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

4 feb.

Meer weten?

4 feb.

-

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

7 feb.

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.

7 feb.

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

10 feb.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn
1 feb.

2 feb.

3 feb.
3 feb.
3 feb.

20.15-22.00 uur: ‘Mannen met Macht’ lezing in Openbare bibliotheek Uithoorn, A. Arienslaan 1, door drs. René van Beek,
conservator van het Allard Pierson Museum, over de Etrusken.
Prijs: €12,50; Pashouders: €10,-; Voorverkoop korting € 1,Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272.
Bingo in Dorpshuis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 0297-531528
Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Klaverjassen in wijksteunpunt Bilderdijkhof Tijd: 13.30 uur.

10 feb.
12 feb.

12 feb.
16 feb.

Kosten: €2,50.
Midwinterconcert Harmonieorkest KnA en Interkerkelijk koor
United. De Schutse, De Merodelaan 1. Aanvang; 20.00 uur.
Kaarten voorverkoop: €8,50. Aan zaal: € 10,-. Zaal open:
19.30 uur.
Postzegelruilbeurs vanaf 10.00 uur in Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1. Inlichtingen: 0297-525556.
Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van
twee enthousiaste muzikanten. Duurt van 10.00-12.00 uur.
Kosten: €2,- incl. kofﬁe/thee in pauze.
NVVH Vrouwennetwerk organiseert in De Schutse van 14.0016.00 uur een dialezing door Erwin van Laar over Texel, parel
in de Waddenzee. Leden NVVH gratis toegang en niet-leden
betalen €1,50
Concert COV Amicitia: Messiah van Handel. RK Kerk, Driehuisplein te Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: €21,-; 65+
€20,-. Kerk open vanaf 19.15 uur. Kaarten te koop bij Bruna,
Amstelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. Ook via Wil van
de Water, tel. 0297-566377.
Sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof! Aanvang: 13.30 uur.
Kosten: €2,50.
‘A D-F!NE Valentine! ‘ Soul- en Motownkoor D-F!NE geeft
een bijzonder Valentijnsoptreden met High Tea. Kaartjes kosten €25,- pp (incl. High Tea). Aanvang: 14.30 uur. Kaarten via
www.soulkoor.nl of info@soulkoor.nl
Muziekmiddag met duo Jean en Marian in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 14.00-16.00 uur. Kosten: €5,- incl. kofﬁe/thee.
Kaarten te koop in het wijksteunpunt. Tel: 567209.
Eetkamer ‘Goede Genade’ . Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272

17 feb.
17 feb.

Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: €2,- p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
18 feb.
Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. Inschrijven tot 15 februari bij Joop van Diemen (0297-546900)
of in het dorpshuis (0297-531528). Kosten € 10. De zaal gaat
open om 9.00 uur en er wordt van 10.00-18.00 uur gekaart.
18 feb. t/m Drie miniworkshops ‘Zingen van binnen naar buiten’. Plaats:
24 mrt.
Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86, lokaal 6, 1e etage. Kosten: € 110. Aanvang: 9..30 uur. Meer informatie: www.
praktijkclarity.nl
19 feb.
Colla Voce treedt op in Thamerkerk. Houtblaasensemble met
cello en contrabas spelen Mozart, Dvorak en Gounod o.l.v.
Bob Berkemeier.
Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
21 feb.
Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorpshuis De Quakel. Kosten € 2,50. Inschrijven vanaf 13.00 uur en
om 13.30 uur begint het kaarten.
21 feb.
Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van
twee enthousiaste muzikanten. Uit verschillende genres wordt
gezongen. Aanvang: 10.00 uur en einde:12.00 uur. Kosten:
€2,- incl. kofﬁe/thee in de pauze.
23 feb.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: €7,50.
24 feb.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: €0,50 per kaartje.
24 feb.
Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toegang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl
Evenementen vanaf maart 2012
staan op www.uithoorn.nl

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

Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij
de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in
rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen.
- Beleidsregels aanvragen gereserveerde Autodate-parkeerplaats.
- Programmarekening 2010 van de gemeente Uithoorn.
- Programmabegroting 2012 van de gemeente Uithoorn.
- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Uithoorn
2011.
- Verordening tot tweede wijziging op de verordening Grafrechten 2011 en de
tarieventabel behorende bij en deel uitmakende van de verordening Grafrechten 2011.

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011 t/m
22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Veror-

-

dening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m
22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 101 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een milieu-inrichting. Ontvangen 26 januari 2012.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 32 te Uithoorn, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een steiger. Ontvangen 25 januari 2012.
Thamerdal
- Plesmanlaan 62, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Ontvangen 23 januari 2012.
- Admiraal de Ruyterlaan 72, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Ontvangen 25 januari 2012.
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 noemen aanvraag:

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
Krakeend 39, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande garage en het maken van een doorbraak.
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
- C. Verolmelaan 160 – 166, melding ontvangen van The Society Shop B.V. voor
het organiseren van een magazijnverkoop van:
- 22 t/m 25 maart 2012;
- 27 t/m 30 september 2012.
- J.A. van Seumerenlaan 1, horeca-exploitatievergunning verleend aan de exploitant van horecabedrijf The Mix t/m 31 december 2014. Bezwaar t/m 5 maart
2012.

Dorpscentrum
- Tijdelijke vergunning aan de exploitant van V.O.F. Cafetaria Uithoorn, Hans
Snacks voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 30 april 2012;
- een drank- en horeca vergunning t/m 30 april 2012;
Bezwaar t/m 8 maart 2012
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amstelplein, vergunning aan THIB organisatie voor het organiseren van een
braderie op 18 februari 2012. Bezwaar t/m 8 maart 2012.
Thamerdal
- Plesmanlaan 62, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Bezwaar: t/m 8 maart 2012.
- Zijdelveld 54, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk herbouwen en het
vergroten van een hotel en het uitvoeren van funderingsverbetering. Bezwaar:
t/m 5 maart 2012.

Zijdelwaard (Europarei)
- Nijhofﬂaan 24b, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende plafondbeplating uit de garage/berging. Bezwaar: t/m 5 maart 2012.
- Arthur van Schendellaan 100e, omgevingsvergunning voor het verlengen van
een tijdelijk noodlokaal tot uiterlijk 14 april 2015. Beroep: t/m 6 maart 2012.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan V.O.F. Geeris voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van oliebollen van 8 t/m 31 december
2012. Bezwaar t/m 6 maart 2012

WWW.UITHOORN.NL

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.
VERKEERSBESLUITEN

Thamerdal
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 43-LN-SP nabij de woning Admiraal de Ruyterlaan 120 te Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag
14 maart 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
Zijdelwaard
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken TG-ZP-77 nabij de ingang van de woning Monnetﬂat 48 te Uithoorn op te heffen. Dit verkeersbesluit ligt tot en met woensdag 14
maart 2012 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift
worden ingediend.
ONTWERP UITWERKINGSPLAN ‘LEGMEERPLEIN FASE 3’ TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het voornemen
hebben om voor een gedeelte van het centrumgebied van De Legmeer een uitwerkingsplan vast te stellen. Dit ontwerp uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’
is gebaseerd op de in het bestemmingsplan De Legmeer, dat op 24 april 2009
in werking is getreden, opgenomen globale en nog nader uit te werken bestemming ‘Centrum’.
Het ontwerp uitwerkingsplan heeft betrekking op het zuidelijke gedeelte van het
centrumgebied, waar na de sloop van voormalige bebouwing nieuwbouw wordt
gerealiseerd waar de functies horeca, dienstverlening en maatschappelijk mogelijk zijn.

Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Legmeerplein fase 3’ ligt van 3 februari 2012 tot en
met 15 maart 2012 ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan terinzage
in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in
de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek. Binnen deze termijn van zes weken kunnen belanghebbenden tegen dit ontwerp uitwerkingsplan zienswijzen indienen bij burgemeester
en wethouders, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Uithoorn, 1 februari 2012

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN AMSTERDAMSEWEG

Op 27 januari 2012 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten het bestemmingsplan Amsterdamseweg als vervat in planidentiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.
BPAdamseweg-VG01, ongewijzigd vast te stellen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, het besluit van de gemeenteraad en de Nota zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan Amsterdamseweg liggen met ingang van 3 februari
2012 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan
ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende
de openingstijden van de bibliotheek.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de
gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder
als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad treedt
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 1 februari 2012
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informAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThoorn, DE KwAKEl,
nEs A/D AmsTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oPlAgE: 14.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

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

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

SALE

Mijmeringen

NU 20% tot 70% korting op
showroommodelleN vaN grote merken:
Sleep & Dream auping HülSta life time B-Clever
SCapa Home gelDerlanD eSSenza pip StuDio
BeDDingHouSe fiSCHBaCHer little Diva Carré

LAAtStE
WEEk!

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

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

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

www.morpheus.nl

Waar is mijn baasje?

94*98_winter_11_02.indd 2

Uithoorn - Waar is het baasje van deze grijs cyperse kat op? Het dier loopt
rond in de Willem Alexanderpoort.
Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te nemen met de Dierenbescherming via tel. 0297-343618

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

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

brAnDweer
& PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

Kinderen luisteren ademloos
naar politieman Bert Kok

www.mEErBoDE.nl

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Uithoorn – Vorige week dinsdag 24
januari werd er in het kindercentrum De Blokkendoos extra feestelijk voorgelezen.
De heer Bert Kok kwam hiervoor
speciaal naar De Blokkendoos met
een echte politiebus om voor te lezen uit het boek ‘Mama kwijt’.
De kinderen luisterden ademloos
naar het verhaal uit het boek dat

gaat over een uiltje dat uit zijn nest
is gevallen en zijn mama gaat zoeken. Na het voorlezen mochten de
kinderen ook nog in de bus zitten
terwijl de agent de sirene aandeed.
Natuurlijk waren de kinderen erg
onder de indruk van de agent die zo
aardig was om voor te lezen en zij
hadden daarom ’s avonds heel wat
te vertellen aan hun ouders.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

Aanstaande zaterdag met knotgroep:

Hooien op Landje van Vermeij

De Kwakel - Bij dezen een bijdrage aan
uw rubriek goed geschoten: Als het erg
koud wordt kruip je
gewoon dicht tegen
elkaar.
Annie Kok-Spijker
De Kwakel

Mijn hele leven lang al ben ik een boekenwurm. Logisch gevolg daarvan is dat ik al zowat mijn hele leven lid ben van de bibliotheek. Of
is het van jongs af aan lid zijn de reden dat ik een fervent lezer ben?
Hoe dan ook, feit is en blijft dat ik ontzettend kan genieten van een
goed boek. Sterker nog, als ik op vakantie niets te lezen heb, dan
word ik chagrijnig en zoek ik net zolang totdat ik wat te lezen heb, al
zijn het maar de etiketten van de pot jam of het blik soep.
Aan het woord bibliotheek hangt echter ook een ander woord aan
wat er onlosmakelijk mee is verbonden, namelijk boete! Je mag een
aantal boeken lenen voor 3 weken, ben je te laat met inleveren dan
wacht je een boete per boek en per dag. Nu zijn het hele redelijke
bedragen, maar toch, als je in totaal 10 boeken thuis hebt liggen, kan
het oplopen tot een aardig bedrag. Maar ook de bibliotheek gaat mee
met de tijd en tegenwoordig kun je online je boeken verlengen. Ideaal
voor mensen zoals ik, waarbij de dag soms net even anders loopt dan
gedacht en je daardoor ineens te laat bent met je boeken. Dat gebeurde ons dus afgelopen week en in totaal kwam ik uit op een boete van bijna 7 euro. Niet wereldschokkend, ik noem het liever een semi-vrijwillige bijdrage aan het welzijn van de bibliotheek.
De bibliotheken hebben het zwaar! Maar ze doen er alles aan om
overeind te blijven in deze tijden van bezuinigingen en dat is maar
goed ook. De mogelijkheid om gratis (kinderen) of voor weinig geld
(volwassenen) lid te zijn van de bieb en zo toegang te hebben tot een
schat aan boeken en kennis is van onschatbare waarde. Dat is in ieder geval zo voor onze jeugd, wellicht dat daarom er zo vaak acties
zijn gericht op lezen en kinderen. Hebben we in het najaar de kinderboekenweek gehad, afgelopen week waren er de Nationale Voorleesdagen. Op de scholen en in diverse bibliotheken werd er voorgelezen.
Voorlezen is bij ons thuis een dagelijks onderdeel van het naar bed
toe gaan ritueel. De manier om even samen te zijn, een rustmomentje te creëren en een verhaal te vertellen.
Soms is het een lievelingsboek dat ze voor de 100e keer willen lezen,
dan is het weer een spannend boek en soms kies ik een boek uit, omdat het thema voorkomt in het dagelijkse leven. Boeken zijn een geweldig hulpmiddel om bepaalde dingen uit te leggen, denk aan zindelijk worden, niet bang hoeven zijn, pesten of seksuele voorlichting.
Over alles is al geschreven en ook voor alle leeftijdsgroepen, je kunt
bijna niet misgrijpen.
Ik denk dat ik deze week maar vlug even langsga en kijk wat voor
boeken er zijn over winter, sneeuw en ijspret. Waarschijnlijk zit ik
straks heerlijk met een boek op de bank lekker warm binnen en de
kinderen? Die spelen buiten in de sneeuw of kijken of het ijs al sterk
genoeg is om te schaatsen. Want lezen is leuk, maar uiteindelijk, die
winterpret is nog leuker!

Marathonklaverjassen
De Kwakel - Op zaterdag 18 februari is er marathonklaverjassen
in Dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan 16.
De kosten voor deelname bedraagt
10 euro. Het kaarten duurt van 10
uur ’s ochtends tot 18.00 uur ‘s

avonds. De zaal gaat open om 09.00
uur. In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 15 februari bij
Joop van Diemen (0297-546900) of
bij het dorpshuis (0297-531528).

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

Uithoorn – Vorige week
donderdag 26 januari rond
half 12 ‘s ochtends zag ik aan
de overkant van onze sloot,
tussen de Witkopeend en de
Grauwe Gans, een ijsvogeltje
in het groen zitten.

Lekker warm zo!

Door Flavoring

Is uw huisdier zoek?

IJsvogeltje in de achtertuin

Inge Huisman

BIEB

09-01-12 11:54

Uithoorn - Vanaf de Boterdijk, parallel aan het Elzenlaantje ligt een
bijzonder stuk ‘schraal grasland’:
het Landje van Vermeij. In de zomer staan daar opmerkelijke planten als grote ratelaar, orchidee, koekoeksbloem en pinksterbloem. Deze
planten kunnen blijven terugkomen.
Want door het regelmatig maaien
van de sterk aanwezige pitrus blijft
het grasland schraal.
Aanstaande zaterdag 4 februari gaat
Knotgroep Uithoorn dit landje weer
hooien. In de dagen ervoor heeft
de beheerder, Landschap NoordHolland, het maaiwerk gedaan. En
op zaterdagochtend harkt de knotgroep het maaisel bijeen en voert
het af naar de Boterdijk waar het
vóór de middag wordt weggehaald.
Dat is pittig werk, maar geeft veel
voldoening, vooral als je er zomers

weer eens langsloopt. De Knotgroep
start om 09.00 uur vanuit de Werkschuur op de hoek Boterdijk-Elzenlaan. Om 13.00 uur is de groep wel
klaar met de klus.
Ook als de weersomstandigheden
het hooien nu niet toelaten, gaat de
knotgroep aan de slag: wilgen knotten! Dat is een klus die in het programma nu op 3 maart staat.
Iedereen die het leuk vindt om een
ochtend actief te zijn in de natuur is
van harte welkom. Vele handen maken licht werk. De knotgroep zorgt
voor gereedschap, handschoenen,
koffie met koek en als afsluiting
heerlijke soep. Zorg zelf voor een
beker met lepel. Laarzen zijn aan
te raden op het Landje van Vermeij.
Voor meer informatie: Bert Schaap,
tel. 0297-565172 of de website
www.knotgroepuithoorn.nl.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r
Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin. Voorpoten
witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.
Gevonden:
- Mijdrecht, Hofland-Noord: rood/zalmkleurige kat met brede nek,
witte bef, wit sokje aan rechterpoot, geringde staart, enorm
wollig, goed gevoed.
- Mijdrecht, Bovendijk: grote witte kater met donkere staart en
donkere vlek tussen de oren.
- Wilnis, Veenweg: rode kater met witte bef en witte sokjes achter.
- Mijdrecht bij Tennisveld: zwart/roestbruine kat met
schildpadtekening.
- Mijdrecht, Corn. Beerninkstraat: konijn, lichtbruin/bruin/wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Geeft de Gemeenteraad wethouder
Levenbach de vrije hand?

Reactie op de berichtgeving in de
Emmaüsinformatie
Uithoorn - In de Emmaüsinformatie van 23 januari 2012 nummer 31, schrijft het parochiebestuur op
bladzijde 5 over de begraafplaats aan het Zijdelveld, de Schanskerk en de kerststal. Zowel Stichting B.O.U.D. Uithoorn als de Vereniging Vrienden
Zijdelhofje wil hierop reageren. Het parochiebestuur geeft in het blad weer aan dat alles op het
kerkhof gebeurt in overleg met de gemeente. Echter, de gemeente heeft geen enkele bemoeienis
met de begraafplaats. Dit is het terrein van de parochie en het parochiebestuur is hier verantwoordelijk voor. Op het hek hebben zij bij sluiting gezet
dat dit is gebeurd in overleg met de gemeente. De
gemeente ontkent dit ten stelligste. Ook dat de gemeente heeft geadviseerd om niet op het kerkhof
te werken, is niet waar. Overleg over toegang met
de kerstdagen moesten zij niet met de gemeente,
maar met bezoekers van de begraafplaats overleggen. Het verhaal dat het zo gevaarlijk is vanwege
asbest slaat echt nergens op. De voorgestelde regeling om bezoek mogelijk te maken was niet onbespreekbaar voor de Vereniging Vrienden Zijdelhofje, maar onacceptabel. Voorstel was dat dan op
zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur bezoek mogelijk zou zijn, mits de bezoekers een verklaring zouden tekenen dat zij van asbestgevaar op de hoogte
waren. Dit was voor mensen dan de enige gelegenheid en niemand wist voor hoe lang dit zou gaan
duren. Je zult niet in de gemeente wonen en alleen
op zaterdag tussen de aangegeven tijd het kerkhof kunnen bezoeken. Wij hebben voorgesteld dat,
wie dat wilde, na tekenen van het asbestverhaal,
een sleutel van het hek kon krijgen. Dit was onbespreekbaar voor het parochiebestuur. Dit overleg is gevoerd door de advocaten van beide partijen. Omdat we inzagen dat overleg niet het resultaat
zou hebben, waar onze leden mee zouden kunnen
leven, hebben wij een uitspraak van de rechter gevraagd. Deze vond dat het asbestgevaar zo gering
is, dat de begraafplaats normaal toegankelijk moet
zijn.
Onderhouden
Het is de Vereniging niet toegestaan het kerkhof te
onderhouden, maar de rechter heeft wel bepaald
dat het parochiebestuur een onderhoudsplicht
heeft. Al twee jaar heeft niemand op het kerkhof
van de zijde van de parochie iets gedaan, in strijd
met hun eigen reglement. Geen wonder dat zich

vrijwilligers melden die de verwaarlozing aan het
hart ging. Vrijwilligers die de parochie zogenaamd
niet kan vinden. Het parochiebestuur beweert door
te mogen gaan met het verwijderen van graftekens.
Echter, zij moeten dan wel rekening houden met
de aanwezige flora en fauna op het kerkhof. Het is
daar zo rustig dat verschillende beschermde planten en dieren zich daar ophouden. Als zij zorgvuldiger en met meer kennis van zaken met het kerkhof
waren omgegaan, hadden zich noch de vervuiling
met asbest, noch het niet weten van wat er leeft,
kunnen voordoen. Het beheer van de begraafplaats
is op geen enkele wijze een taak van de gemeente Uithoorn. Het leunen op adviezen van gemeenteambtenaren is alleen een excuus om hun eigen
onzorgvuldig beheer te verdoezelen. Inmiddels is
dit duidelijk door de gemeente aangegeven. Ook zij
hebben in de gaten dat zij voor het karretje van het
parochiebestuur worden gespannen.
Geweigerd
Deze reactie hebben wij niet aangeboden aan de
redactie van Emmaüsinformatie. In het verleden
zijn verschillende keren onze ingezonden stukken
geweigerd, omdat deze de visie van het parochiebestuur bestrijden. Een dergelijke reactie zouden
wij ook kunnen geven op het verhaal over de kerststal uit de St. Jan de Doper, waarin staat dat B en
W in 2007 akkoord waren met de verplaatsing van
de kerststal. Hier gaan Burgemeester en Wethouders tenslotte niet over.
Over de toekomst van het kerkgebouw in de
Schans, hoeven zij niet meer om geduld te vragen.
Het lijkt ons dat, nu de kerk ruim vier jaar dicht is,
het parochiebestuur toch wel eens kan laten weten
wat zij in de toekomst met het gebouw willen doen.
Zich verschuilen achter het bisdom en een nietbestaande stichting aldaar, kan wel eens ophouden. Het rondstrooien van verhalen die niet waar
zijn, is wat Stichting B.O.U.D. Uithoorn betreft wel
klaar. Ook dat wij niet in zijn voor oplossen van de
conflicten is na een aantal pogingen om te bemiddelen, niet reëel. Steeds heeft het parochiebestuur
alles afgewezen wat tot een oplossing kan leiden.
Moet dat met rechtszaken, dan zal noch de Vereniging, noch de Stichting daarvoor weglopen.
Stichting B.O.U.D en
Stichting Vrienden Zijdelhofje

Uithoorn - Op woensdag 8 februari wordt de gemeenteraad gevraagd enkele principiële keuzes
te maken over één van de laatste (en duurste) fasen van de N201 omlegging: De functionaliteit van
een tweede ontsluiting van het dorpcentrum. Via
de Amsterdamseweg wordt het centrum aangesloten voor het verkeer vanuit Mijdrecht/Amstelhoek.
Het Thamerlint wordt daartoe op orde gebracht, 70
centimeter verhoogd en ook het achterstallig onderhoud behoort tot het verleden. Zelfs het aantal
auto’s in 2030 daalt! Wie kan daar tegen zijn?
Waarom vrachtverkeer?
De heer Levenbach vraagt de gemeenteraad echter meteen in te stemmen om ‘onbeperkt vrachtverkeer’ mogelijk te maken!
Zonder enig zicht op de omvang van de maatregelen tegen trillingen, niets over geluid of andere milieueffecten.
Zonder enige onderbouwing waarom die vrachtwagens niet over de oude N201 kunnen.
Zonder enige onderbouwing van de verkeersrisico’s van vrachtwagens door het Oude Dorp.
Zonder enige onderbouwing waarom vrachtwagens door het Dorpscentrum gestimuleerd moeten
worden? (De helft rijdt verder richting/van Vrouwenpolder).
Zonder enige onderbouwing, anders dan dat het
maar 500 extra vrachtwagens per dag betreft.
Of wordt er voorgesorteerd op een verdere afsluiting van de oude N201, waarna ook de Prinses

Christinalaan en de Laan van Meerwijk weer van
sluipverkeer kunnen gaan genieten??
Gaat de gemeenteraad echt zo’n Carte Blanche van
ons belastinggeld geven??
Waarom nog veiliger?
Volgens de heer Levenbach moeten de Prins Bernardlaan en Thamerlaan beide een apart fietspad
krijgen. Dit is conform de Richtlijn Duurzaam Veilig die tot doel heeft verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren.
Uit de laatste publieke gegevens (UVVP rapport)
blijkt echter dat in 5 jaar tijd op meer dan 100 plekken in Uithoorn één of meer gewonden door het
verkeer werden geteld. Daarvan waren er NUL op
het Thamerlint! En wat zijn de extra kosten van deze ‘veiligheidswinst’?
Waarom een asfaltvlakte?
Vanwege een aantal drogredenen komt er dus een
asfaltvlakte met een reepje sloot in het Oude Dorp,
waar het groen in de tuinen van de bewoners gezocht moet worden. Dat dit recht tegen de ‘groen’
paragrafen van het recente Masterplan Dorpscentrum ingaat wordt maar niet genoemd.
Gaan onze vertegenwoordigers echt zo met ons
geld en onze leefomgeving om? Tijdens het openbare informatief beraad van het gemeentebestuur
op 9 februari zal dat duidelijk worden.
Jaap Dijkstra

Laat de bomen toch waar ze zijn !
Uithoorn - Graag wil ik hier mijn support uitspreken voor de werkgroep, om vooral zoveel mogelijk
bomen in stand te houden.
Direct bij binnenkomst vanaf de Wiegerbruinlaan
is bij het water nu de liggende boom over het water gekapt en weggehaald. Mijn dochter Bente was
heel kwaad en vooral erg verdrietig. Zij heeft hier
meerdere keren met haar broers en familie lekker
over het water kunnen klimmen naar het eilandstukje. Dit is spannend voor kinderen en geeft veel
plezier en gein onder elkaar. Als je op de boom halverwege bent, glijd je er wel eens in, dat is ontzettend grappig. Nu is die boom gewoon gekapt!
Zonder ook even na te denken, dat juist dit voor
ons de uitdaging maakt in een bos. Mijn dochter is
boos en zegt: De gemeente kapt alles hier, alle natuur gaat weg, en er komt niets voor terug of saaie
nieuwbouw. Niet een ligweide, liggen doen we al
genoeg voor de computer en de tv. Deze komt toch
ook in het park bij de Scheg tegenover het Startnest. Maak een spannende speelplek, met vooral
veel bomen. En waarom die boom weg, die over het
water lag, niemand had er last van. Bomen maken
het spannend, dan kunnen we zelf bedenken wat

Referentieontwerp nieuwe situatie conform de richtlijn. Volgens de studie moet het asfalt minimaal 2,5
meter breder worden.(ref. rapport Goudappel-Coffeng).
we gaan doen. Een ligweide wordt alleen gebruikt
door kinderen, als er activiteiten omheen zijn. Anders wordt het een vervelende hangplek. Een voetbal/trapveldje in het bos wordt niet bezocht door
jonge kinderen, die nog niet alleen het bos in mogen. En oudere kinderen gebruiken het niet meer
als voetbalveld, maar als hangplek, met daarmee
de nodige overlast. Kortom: behoud het bos, maak
er nieuwe aanplant van bomen en spannende natuurlijke speelplekken.
Bea Becht

Zijn sommige mensen levensmoe?
Ik rijd iedere dag met de scooter heen en weer naar
mijn werk van Mijdrecht naar Aalsmeer. Ik vertrek
rond de klok van 7.30 en het is dan nog donker. Iedere ochtend kom ik tot mijn grote ergernis en verbazing fietsers en mensen die de hond uitlaten tegen zonder licht of lampje aan hun arm, op heel
schaars verlichte wegen. Ik moet dan ook vrij regelmatig opeen uitwijken om een botsing te voorkomen. Vaak is het de school gaande jeugd die ook
nog eens telefoneren belangrijker vinden dan op de
weg letten. Zelfs de wat ouder mensen hebben daar
een handje van. Als je er wat van zegt krijg je te horen dat ze jou WEL zien en dat ik niet moet zeuren.
Vaak wordt ik ook nog een half verblind door tegemoet komende auto’s waardoor het zicht recht
vooruit nog minder wordt. Ik vraag mij af of de ou-

ders van al die schoolgaande jeugd wel weten of de
verlichting van hun kroost wel deugd of werkt. Of
dat de mensen die hun hond uitlaten denken van
ach, ze zien mij wel. Ik ken een geval van een meisje dat aangereden is omdat haar achterlicht het niet
deed. Ze kwam uiteindelijk in een rolstoel terecht.
Niemand wil toch dat zijn of haar kind dat overkomt. OUDERS vraag regelmatig aan je kinderen of
de verlichting werkt, want meestal is het een kwestie van de batterijen vervangen of een draadje verbinden. Dus zorg er alsjeblieft voor dat je goed gezien wordt. Voorkomen is beter dan genezen of helemaal niet meer KUNNEN genezen.
F. Groeneveld
Mijdrecht

KICI Kledinginzameling
bedankt donateurs

Uithoorn/Den Haag - 54.245 kilo gedragen kleding werd ingezameld in gemeente Uithoorn in 2011.
Stichting KICI geeft het textiel een
tweede leven. Het geld dat KICI
hiermee ophaalt gaat naar goede
doelen, zoals het Nederlandse Rode

Kruis. In 2011 doneerde KICI in totaal meer dan 1,3 miljoen euro aan
goede doelen. Dat is dankzij uw oude kleding en schoenen.
Wat oude schoenen vertellen
Wanneer het slecht gaat met de

economie zijn mensen zuiniger op
hun kleding en schoenen. Ze dragen hun kleding wat langer door.
Met name in de tweede helft van
2011 kochten consumenten minder
nieuwe kleding en schoenen. Minder nieuwe kleren betekent vaak

Een betere oplossing waarbij het dwarsprofiel van het Thamerlint niet gewijzigd hoeft te worden stond op
de website van de gemeente zelf: De Amsterdamseweg t/m de Stationsstraat komt in de categorie Gebiedsontsluitingsweg’ en het Thamerlint als ‘Erftoegangsweg’. Ondertussen is de schets uit het nieuwsbericht verwijderd.

minder oude kleren naar de kledingbakken. Stichting KICI heeft in
2011 meer moeite moeten doen om
zo veel mogelijk textiel in te zamelen voor het goede doel. Bovendien
was de kleding wat langer doorgedragen en zat er merkbaar minder
merkkleding in de bakken. Gelukkig
is mede dankzij de bijna 55 duizend
kilo uit Uithoorn toch bijna 11 miljoen kilo opgehaald.
In 2011 nam de vraag vanuit Midden- en Oost-Afrika naar gedragen
kleding toe. KICI hoopt dan ook dat
u ook in 2012 weer bijdraagt aan

een betere wereld met uw textiel.
Kleding, schoenen en jassen krijgen
een tweede leven buiten Europa.
Veel wereldburgers stellen heel andere eisen aan kleding dan wij. Zij
kunnen kapotte kleding goed herstellen of dragen. Ook oude handdoeken, lakens en zelfs gordijnen
zijn welkom. Het worden poetslappen, pakdekens of isolatiemateriaal.
KICI blijft nieuwe toepassingen voor
vezels onderzoeken, zoals gerecyclede jeans. Let bij het inleveren van
uw textiel goed op het KICI-logo,
want helaas zijn er ook wat com-

merciële kapers op de kust. Door
KICI uw oude kleding en schoenen
te geven, doet u meer dan u denkt
voor mens en milieu!

Bingo
De Kwakel – Komende vrijdag 3 februari is er weer een gezellige bingoavond in Dorpshuis De Quakel
aan de Kerklaan 16. De zaal is open
vanaf 19.30 uur en het bingoën zal
om 20.00 uur beginnen.
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Catsman-Leasing B.V. levert
weer twee bedrijfswagen af
Uithoorn - Marc Smithuis Bad &
Keuken Architectuuraan Binderij
2 te Amstelveen is het nieuwe jaar
goed begonnen.
Zij hebben afgelopen week door
Catsman-Leasing B.V. twee nieu-

we VW transporters afgeleverd gekregen. Deze auto zijn door Catsman geheel bedrijfsklaar gemaakt:
de binnenzijdes zijn geheel betimmerd en aan de buitenkant van reclame voorzien.

Bij Catsman kunt u voor deze werkzaamheden goed terecht, het wordt
allemaal in eigen werkplaats gemaakt.
Dat is makkelijk, alles op één adres.

Was men lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP en voorloper van het CDA) was men ook geabonneerd op de
Nieuwe Meerbode. Dus kwam de krant in 1888 niet alleen in Aalsmeer uit, maar ook in het gebied Mijdrecht en
Uithoorn.

Jubileumboek in de maak

Nieuwe Meerbode 125 jaar!
Streek - De Nieuwe Meerbode
bestaat in 2013 liefst 125 jaar en
dit unieke jubileum wil de krant uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. De voorbereidingen voor
een feestelijk jaar zijn reeds in volle gang. In Aalsmeer werd in 1888
begonnen met het maken van deze krant.
Inmiddels geeft de Nieuwe Meerbode ook wekelijks kranten uit in
De Ronde Venen, Uithoorn, Heemstede, Castricum, Beverwijk, Uitgeest en IJmuiden en zorgt VerspreidNet voor een goede huis-aanhuisbezorging. Alle kranten zijn uiteraard verschillend, maar alle hebben dezelfde oorsprong én dezelfde
uitgangspunten: Alle kranten wor-

den gevuld met plaatselijk nieuws
van verenigingen, ondernemingen
en de gemeente. Wekelijks worden
ook allerlei verhalen ingeleverd en
hier zijn de redacties wel trots op.
Het geeft duidelijk aan dat de Nieuwe Meerbode er bij hoort, het ‘ons
gevoel’ geeft en, ook heel belangrijk, wordt gelezen en gewaardeerd.
Wat dit laatste betreft hoopt de
krant ook op medewerking van lezers. 125 Jaar geschiedenis kent
vele leuke en aparte verhalen en
dit gaat de Nieuwe Meerbode bundelen en uitgeven in een jubileumboek. De directie is hiervoor al fors
in het foto-archief gedoken en heeft
verschillende prenten van het eerste

uur gevonden.
Wie is wie?
Een foto van de toenmalige drukkers bijvoorbeeld. Allemaal keurig in
pak, maar wie zijn exact deze mannen? Twee namen zijn bekend: Johan Coenraad Hendrik Prook (zittend linksonder) en Mathijs Piet
(staand linksboven).
De foto stamt uit april 1928.
Weet u meer, herkent u één van
de heren? De Nieuwe Meerbode hoort het graag via
redactieaalsmeer@meerbode.nl of
telefonisch via 0297-341900. Binnenkort meer nieuws over de viering van 125 jaar Nieuwe Meerbode!

Strooppot verlengt ‘heerlijke’
actie Winterse Weggeefweken
De Hoef - Het bij veel inwoners bekende pannenkoekenrestaurant ‘De
Strooppot’ in De Hoef aan Oostzijde 42-43 heeft zijn aantrekkelijke actie ‘Winterse weggeefweken’
met een maand verlengd. “Wij hebben er zoveel goede reacties van
gezinnen met families op gekregen
in januari dat we besloten hebben
er nog een maand aan vast te plakken”, laat restauranteigenaar Marcel Kentrop enthousiast weten. “Wij
hebben heel veel aanloop gehad in
die maand met als hoogtepunt toch
wel vrijdag een week geleden, want
toen hadden we liefst 230 gasten

in huis. Dat is bijna een volle bak,
want er zijn in totaal 250 zitplaatsen
in ons restaurant. Behalve gasten
in de privésfeer krijgen we hier ook
veel verenigingen die met hun leden
een pannenkoek komen eten, maar
ook bedrijven laten zich niet onbetuigd die met hun werknemers bij
ons een pannenkoek weghappen.
En wat nieuw is, men kan nu ook bij
ons een tafel reserveren op werkdagen en de zaterdag, maar niet op
zondag. Tot voor kort was dat niet
mogelijk. Dat biedt voor onze gasten
een stukje zekerheid.” Marcel legt
uit wat de actie inhoudt: “Omdat De

Legmeervogels A1 zondag
dendert door naar derde plaats
Uithoorn - Ook deze wedstrijd werd
winnend afgesloten (10 wedstrijden
op rij… ongeslagen) maar het uitvallen van Quincy Pos overschaduwde de overwinning (een sleutelbeenblessure en zeker een aantal weken uitgeschakeld). Ze startten voortvarend en in de 1e minuut maakte Nout met een bekeken schuiver de 0 -1. Goed aanvalsspel via de vleugels volgde, de
trainigsvormen van afgelopen week
werden goed uitgevoerd en dat leverde in de 10e minuut via Nout op
Quincy de verdiende 0 -2. Klasse
mannen!!
Toen dachten de vogels: ’het gaat
makkelijk deze wedstrijd...’ maar in
de 21e minuut werd van achteruit een diepe bal op de behendige
snelle Zwanenburg-spits gespeeld
en deze maakte de 1-2.

Aanvalle n
Maar de aanvallende bedoelingen
van Legmeervogels bleven doorgaan. Diverse afstandsschoten van
Vince, Klaas en Sven, plus wel 10
corners mee, leverden in de 40e minuut via een directe vrije trap van
Kenneth, met een prachtige kopbal
van Quincy de 1 -3 op.
Na de rust Rowen erin voor Robert,
en Vince weer achterin. De Legmeervogels hadden er zin in. Zwanenburg kwam extra gemotiveerd
uit de kleedkamers en men maakte gelijk na de rust de 2-3. Dat was
even schrikken! Een bal op de paal
redde hen, de Legmeervogel boys
waren gewaarschuwd. In de 76e
min op links een directe vrije trap
van Vince op Sven en wederom was
ook deze fantastische kopbal raak.
Gelukkig weer een marge van 2-4
voor. Eén minuut later gaat Klaas

goed door en geeft de bal op links
aan Jessine, deze draaide naar binnen en schoot de 2 -5 binnen. Klaas
maakte de 2 - 6 nadat eerder nog
een goal die over de lijn waswerd
afgekeurd door de scheidsrechter.
In de 83e minuut gebeurde het dat
Quincy in de diepte werd weggestuurd, op weg naar de 16 meter. De
keeper kwam uit, Quincy maakt een
onfortuinlijke duikeling en breekt
zijn linkersleutelbeen op twee plaatsen.Hij werd met veel pijn afgevoerd
in de ambulance (zie foto) naar het
Spaarne ziekenhuis waar hij is behandeld. Een lelijke streep door Legmeervogels’ rekening. De spoeling
met 11 spelers werd wel erg dun.
Gelukkig kreeg de Legmeervogels
wij weer aanvulling van Kenneth en
de B-1 spelers Sander en Gino. Legmeervogels A1(zo) staat nu 3e op
de ranglijst met 30 punten.

Strooppot deze winter 12,5 jaar bestaat wilden we onze gasten trakteren op een pannenkoek. Een en ander in combinatie met een actie. Die
hebben we de ‘Winterse Weggeefweken” genoemd. Wie bij ons pannenkoeken komt eten krijgt er bij
vier besteld twee gratis, bij zes drie
gratis en bij acht of meer vier pannenkoeken gratis. De goedkoopste
versie pannenkoeken in de bestelling wordt op de rekening in mindering gebracht. En de goedkoopste
pannenkoek is niet altijd de minste,
want er is keuze uit liefst 160 verschillende soorten. Dat alles betekent dat het optimaal smullen geblazen is voor pannenkoekliefhebbers! Waar het momenteel niet al te
best gaat in de Nederlandse horeca gaat het bij De Strooppot voor de
wind. Een breed aanbod aan smakelijke producten, uitstekend gastheerschap en een goede bereikbaarheid met ruim voldoende parkeerplaatsen zijn de kenmerken van
De Strooppot dat zich in een ongekende populariteit mag verheugen
in de regio. Maar De Strooppot geniet niet alleen bekendheid om zijn
pannenkoeken. Hier zijn ook gezellig ingerichte feestzalen waar men in
overleg een familie- of bedrijfsfeest
kan houden. Een van de zalen heeft
bovendien aangrenzend een apart
terras. Wie alvast in de stemming wil
komen kan daarvoor op de website
terecht: www.strooppot.nl. Reserveren kan men via 0297-593777.

Regionaal Minisymposium COPD
bij Motion fysiotherapie een succes
Uithoorn - In het kader van het
10-jarig jubileum heeft Motion fysiotherapie & preventie vrijdagmiddag 27 januari een minisymposium
georganiseerd voor collega fysiotherapeuten, praktijkondersteuners,
huisartsen, specialisten en andere hulpverleners die zich met COPD
patiënten bezig houden. Het panel
bestond uit prof. Hollander, emeri-

tus hoogleraar bewegingsfysiologie, Dr. Berkovits, longarts, Dr. Lubbers, huisarts, een zorginkoper van
respectievelijk Agis en Zorg en Zekerheid, een fysiotherapeut en iemand van een adviesbureau in de
gezondheidszorg. Onder leiding van
de voorzitter, prof. Hollander, ontstond een levendige discussie over
de behandeling van COPD-patiën-

ten en gaven de aanwezige deskundigen vanuit verschillende partijen in de gezondheidszorg hun visie
en opvattingen over het veranderde
zorgklimaat voor COPD-patiënten.
Het hele panel was het eens met het
feit dat stoppen met roken en gezond beweeggedrag het belangrijkste zijn bij de behandeling van mensen met COPD.
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en werd 4de. Melissa kreeg het zilver omgehangen en Jette mocht op
de hoogste trede plaatsnemen. Zij
werd terecht de winnares van niveau 13. Zeer goed geturnd.
Katja sterk op sprong
Nadat er een foto was gemaakt van
de hele selectiegroep was het de
beurt aan de hoogste niveaus. Hier
laat het publiek het vaak afweten.
Dat is jammer, want juist hier wordt
er moeilijke oefenstof geturnd. Ook
deze meiden vinden het leuk als er
publiek op de tribunes zit. Bij KDO
is dit groepje wat minder sterk op
de lange mat. Zij turnen hier een
malus.
Dat doen zij dan wel weer heel netjes. Mooie uitgestrekte handstand
voordat zij doorrollen en hoge loopsprongen. Daardoor wordt er toch
goed gescoord. Quinty Kas haalde
hier haar hoogste cijfer, een 8,0. Denise van der Tol was van de drie de
beste, een 8,2. Bij de sprong oefenen ze op de training met de plank
op flinke afstand van de kast, zodat

ze wel gedwongen worden om zich
uit te strekken voor de handstand
overslag. Katja Bertoen is de beste
springer. Zij sprong naast de handstand ook een handstand halve
draai en verdiende van de 12 meiden in niveau 11 en 10 het hoogste cijfer op sprong, een 9,0. Dat
heeft ze te danken aan een trampoline in de tuin waardoor ze een flinke sprongkracht heeft opgebouwd.
De balk blijft een lastig onderdeel,
véél te smal! En daar moet je dan
sprongen op maken en een koprol
doen zonder eraf te vallen.
Quinty had behoorlijk last van een
verzwikte voet en kon niet optimaal
presteren. Zij ging net als Denise
van de balk af bij de koprol. Helaas
lukte het ook Katja niet om erop te
blijven. Jammer, want op de training
ging het achter elkaar goed. Omdat zij er nóg tweemaal afviel verspeelde zij helaas een medaille. Katja werd in de einduitslag 4de net
naast het podium, Denise 9de en
Quinty 10de.

Misty verbaast trainster
Misty Kas en Isabella van der Knaap
turnden in niveau 12 voor KDO en
waren om 11.00 uur aan de beurt.
Zij turnden beiden een goede wedstrijd , maar de concurrentie in dit
niveau is behoorlijk goed. Misty
haalde een prima gemiddelde van
8,6 voor de drie onderdelen.
Vooral op sprong verbaasde ze
trainster Bettie Sontrop door een
prima hoog uitgevoerde handstand
platval met halve draai, waardoor ze
hetzelfde cijfer kreeg als Isabella.
Een 8,6 voor beiden. Isabella turnde
het sterkst op de lange mat. Goed
gestrekte arabier-kaats en een
mooie hoge sprongenserie.. Zonder
bonus een 9,3 halen is prima. Ook
op de balk stonden ze stabiel en
presteerden goed. Helaas was het
net niet genoeg voor een medaille.
Misty werd dit maal 7de en Isabella
4de met een gemiddelde van 8,93.
De meiden gaan ervoor om op 14
april in Zevenhoven met meer medailles naar huis te gaan.

Goud en zilver voor Jette en
Melissa van KDO gymnastiek
De Kwakel - Voor de tweede turnselectiewedstrijd van dit seizoen
reisden de meiden van KDO uit De
Kwakel af naar Nieuwveen waar de
verenigingen Kwiek, Zevensprong
en ODI ook aanwezig waren. Ditmaal werd er gestreden om de medailles op de toestellen: balk, lange
mat en sprong met de reutherplank.
Prima prestaties in niveau 13
Bij KDO turnden 5 meisjes in niveau
13. Zij begonnen op de lange mat.
De laatste periode is daar goed op
geoefend. De turnsters lieten hier

allemaal een bonusoefening zien.
Dat wil zeggen dat zij een niveau
hoger turnden dan bij hun leeftijd
hoort. De oefening bevatte moeilijker onderdelen zoals de arabierkaats. Samantha Geres en Marwa Haroun haalden hier hun hoogste cijfer, 8,6 en 8,9 door alle onderdelen netjes te turnen. Jette Zuijderduin, Melissa Misseyer en Luca
Hogenboom haalden hier zelfs negens. Melissa had de hoogste score , een 9,3. De toon was gezet. Dit
kon alleen maar goed aflopen. En ja,
ook op sprong zaten de meiden bo-

venin met hun scores. Jette had het
hoogste cijfer, een 8,8. Net als Melissa sprong zij een prima gestrekte handstand platval met de juiste
spanning.
Ook op de balk ging het goed. Hier
verbaasde vooral Luca met een zeer
stabiele oefening. Zij scoorde het
hoogste cijfer, een 8,8. Zij heeft duidelijk haar angst voor de balk overwonnen.
In niveau 13 turnden 20 meisjes. Samantha eindigde op de 14e
plaats. Marwa was uiteindelijk 7de.
Luca greep net naast de medailles

Qui Vive start met tweede
trainingsblok voor 4 en 5-jarigen
De Kwakel - Afgelopen najaar
is Qui Vive gestart met een nieuwe trainingsgroep voor 4/5-jarigen; de zogenaamde Stokstaartjes. Bijna 30 kinderen waren 8 weken lang vol enthousiasme op zondagochtend aan het trainen op het
hockeyveld. Het doel van de trainingen is kinderen met plezier te laten
bewegen en spelenderwijs balvaardigheid te trainen. Het trainingsprogramma is gebaseerd op het Funkey-lesprogramma dat door de
KNHB is ontwikkeld voor deze leeftijdsgroep, waarbij FUN in goed leren bewegen de KEY is. Uiteraard
wordt er gehockeyd, maar ook andere balsporten en- spelletjes zullen
aan bod komen. Plezier staat op de
1e plaats bij de Stokstaartjesgroep!
Omdat de concentratieboog van deze groep nog niet zo groot is, duren

de trainingen 50 minuten, en wordt
elke training afgesloten met gezamenlijk limonade drinken.
Door deel te nemen aan een trainingsblok van de Stokstaartjes zijn
de kinderen niet automatisch lid van
Qui Vive. Deelname aan een blok
Stokstaartjestrainingen
verplicht
dus tot niets! Na de Stokstaartjesgroep kunnen zij als zij 6 jaar geworden zijn doorstromen naar de Benjaminsgroep bij Qui Vive. Voor deelname aan de Stokstaartjestrainingen zijn sportieve kleding en stevige
sportschoenen voldoende. Scheenbeschermers en een bitje worden
aanbevolen, maar zijn niet verplicht.
Natuurlijk mogen de kinderen een
eigen stick meenemen, maar dat
hoeft niet. Qui Vive heeft voldoende leensticks beschikbaar. De Stokstaartjestrainingen zijn op zondag-

ochtend van 9.30 tot 10.30 uur. De
eerste training start op 11 maart, en
de laatste training zal waarschijnlijk op 13 mei zijn. Op feestdagen
en zondagen rond de schoolvakanties worden geen trainingen ingepland. De kosten voor een blok van
8 trainingen bedragen 50,00 euro.
Het maximale aantal kinderen voor
deze trainingsgroep bedraagt dertig kinderen. Kinderen uit de trainingsgroep van het afgelopen najaar hebben voorrang op nieuwe
aanmeldingen.
Daarna worden de kinderen ingeschreven op volgorde van aanmeldingsdatum. Voor meer informatie
over de Stokstaartjesgroep of sporten bij Qui Vive kunnen geïnteresseerden mailen naar stokstaartjes@
quivive.nl

‘Wie sponsort
mijn hart?’
Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting,
helpt kinderen en jongeren met een ziek hart langer en
gelukkiger te leven. Daarnaast zijn we er ook voor
kinderen en jongeren zonder aangeboren hartafwijking.
VOORKOMEN ÉN GENEZEN

Jump financiert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren
hartafwijkingen en draagt bij aan betere zorg en kwaliteit
van leven. Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we
kinderen en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat
zo kunnen houden.

Stefan Teeken nieuwe
hoofdtrainer bij Legmeervogels
Uithoorn - Het doet het hoofdbestuur van Legmeervogels in Uithoorn een groot genoegen om aan
te kondigen dat Stefan Teeken met
ingang van het nieuwe seizoen
2012-2013 hoofdtrainer wordt voor
hun zondagselectie.

Stefan is, na zijn BVO carrière bij
Ajax en Telstar, trainer geweest bij
achtereenvolgens AFC, Amstelveen
Heemraad en Hoofddorp.
Hij zal naast zijn functie van trainer
van de zondagselectie (spelend in

de 3e klasse D) de gehele jeugdselectie begeleiden.
Legmeervogels is verheugd met de
aanstelling van Stefan aangezien
hiermee naar hun mening de toekomst van de (jeugd)selectie gewaarborgd is.

Ieder kind verdient een
eerlijke kans op gezondheid,
geluk en grote dromen.
Word daarom nu donateur.

Giro 5514
t.n.v. Jump in Den Haag
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl
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Kent u deze personen?

Het Hoge Heem zoekt vrijwilligers
Uithoorn - Het Hoge Heem is het
Woonzorgcentrum voor ouderen in
Uithoorn. De bewoners wonen in
een eigen appartement of op één
van de negen kleinschalige groepswoningen.
Door de samenwerking tussen medewerkers en vrijwilligers hebben ze
in Het Hoge Heem een groot aanbod van activiteiten. Om dit aanbod
in stand te kunnen houden is uw
hulp hard nodig.

Het Hoge Heem is onder andere
op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij het lopen van de koffierondes in de roomservice. Ook
kan men op de groepswoningen uw
hulp goed gebruiken bij het doen
van activiteiten en ondersteuning bij
de maaltijden. Naast deze twee specifieke vacatures is er een grote diversiteit aan werkzaamheden waarbij vrijwilligers een rol spelen.
Wilt u ook de voldoening voelen die

Gezellig met elkaar eten
in Eetkamer Goede Genade
Uithoorn - Donderdagavond staan
de deuren van Eetkamer Goede Genade weer open voor gasten. Jong
en oud zijn van harte welkom om
te komen mee-eten. De Eetkamer

wordt om de week gehouden en telkens staat er wat anders op het menu. Vorige keer stonden er diverse
stamppotten op tafel. Deze keer zullen de gasten nasi met kipsaté gaan

Regio - Een oude foto uit 1928, afkomstig uit de bezittingen van de familie Post uit Vinkeveen.
Alleen weet men niet meer wie er
precies op deze foto staan. Weet u
dat wel? Wie van u herkent op deze foto onder de vijf gefotografeerde mannen een vader, opa of oude oom? De man in het witte hemd,
leunend op de toog is waarschijnlijk
Gerard van Eyk, caféhouder in De
Heul in Vinkeveen.
In de aanloop naar de presentatie van het binnenkort te verschijnen boek ‘Vinkeveen, van Demmerik tot Waverveen’ stuit de redactie van de historische vereniging De
Proosdijlanden vaker op dit soort foto’s. In het boek staan vele tientallen prenten en foto’s van vroeger.
Oude ansichten en diverse dorpsgezichten. Niet altijd is te achterha-

len wie of wat er precies op de foto staat. Als u van bovenstaande foto gegevens kunt noemen, neemt
u dan contact op met iemand van
de historische vereniging De Proosdijlanden. Zie hiervoor de website
www.proosdijlanden.nl of mail met
info@proosdijlanden.nl
Boekpresentatie
Het lang verwachte geschiedenisboek over Vinkeveen onder redactie
van drs. P.J.J.M. van Wees wordt op
10 april a.s. gepresenteerd. Dit gebeurt in het gebouw van Rabobank
Rijn en Veenstromen in Mijdrecht,
nauw betrokken bij de realisatie van
dit prachtige nieuwe boek over ons
plassendorp. Op 10 april stelt de Rabobank haar ruimtes voor de genodigden belangeloos ter beschikking.
Het boek ziet er schitterend uit. Een

juweel voor uw boekenkast, maar
vooral ook een genot om inhoudelijk kennis van te nemen. Ruim 350
pagina’s historisch materiaal over
het veendorp met de zo herkenbare
lintbebouwing. Een prachtige uitgave (formaat 30 x 22 cm), rijk geïllustreerd (in kleur en zwart-wit), met
een stevige linnen band en fraaie
stofomslag. Het boek kent een voorintekenprijs van 25 euro (dit aanbod
geldt tot 1 maart a.s.). Enkele honderden voorintekenaars maakten al
gebruik van dit aanbod. De verkoopprijs is na 1 maart 32,50, nog altijd
een zeer schappelijke prijs voor de
kwaliteit die u geboden krijgt. Deze
uitgave van de Stichting Proosdijer
Publicaties mag in uw boekenkast
natuurlijk niet ontbreken. U kunt het
boek ook bestellen via de website:
www.proosdijlanden.nl

komt met het helpen van uw medemens?
Kom dan voor meer informatie naar
de vrijwilligersmarkt in Het Hoge
Heem op woensdag 8 februari van
16.00 tot 18.00 uur. De koffie staat
klaar.
Komt die dag u niet uit dan kunt u
natuurlijk ook contact opnemen. Bel
naar nummer 0297-519520 en vraag
naar de Coördinator Vrijwilligers,
Annemieke Hennipman.
eten. Na afloop kan er gezellig worden gepraat, maar er is ook een tafeltennis, dartbord of tafelvoetbal.
De maaltijden zijn gratis, maar wie
dat wil mag een vrijwillige bijdrage geven. Om een beetje inzicht te
hebben in hoeveel personen er komen gaan, graag van tevoren aanmelden op tel. 523272. De Eetkamer
gaat om zes uur open en is gevestigd aan de Herman Gorterhof 3.

Knelpunten en maatregelen

Verkeerstructuurplan
De Kwakel
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
heeft een concept verkeerstructuurplan voor De Kwakel e.o. gelanceerd met het doel het verkeer zodanig in (goede) banen te leiden
dat de leefbaarheid, bereikbaarheid
en verkeersveiligheid voor de bewoners ook op de lange termijn zijn gewaarborgd. Let wel, het gaat hier om
plannen die in samenspraak met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en sportverenigingen bij goedkeuring in fasen
gerealiseerd zullen gaan worden.
Door de omlegging van de N201,
de drukker wordende N231, meer
industriële bedrijvigheid, de bouw
van nieuwe woonwijken en mede
daardoor het toenemende gemotoriseerde verkeer, blijkt met name
de regio rond De Kwakel in mobiliteit straks vast te lopen als er geen
afdoende maatregelen worden getroffen. De gemeente zegt niet over
een nacht ijs te zijn gegaan, gelet op
de inspraak en de inbreng van talloze kanten. Daaronder bewoners
en ondernemers van o.a. de Boterdijk, Drechtdijk, Bedrijvenweg, Poelweg etc, buurtbeheer, de Kwakelse
Handelsvereniging, LTO Noord, Politie, Fietsersbond, Qui Vive, Stichting De Kwakel Toen & Nu, FloraHolland, Basisschool De Zon, omliggende gemeenten en de provincies Noord- en Zuid-Holland. Niet
de eerste de besten dus. Het Werkteam VSP De Kwakel heeft van hen
input gekregen. Voor de verkeersanalyse van De Kwakel zijn verschillende bronnen gebruikt, waaronder verkeerstellingen uitgevoerd in
2011, ongevallen statistieken 20062011 en verkeersmodellen Uithoorn.
Ook zijn er routes aan de orde gekomen die betrekking hebben op specifieke vormen van vervoer, zoals
fiets, auto, vrachtwagen, landbouwverkeer en openbaar vervoer.

Knip methode
Uit een recent verkeerskundig onderzoek blijkt dat het (nu nog)
niet heel druk is op de wegen in
De Kwakel, namelijk minder dan
5.000 motorvoertuigen per etmaal.
De Noorddammerweg is het drukste met 4.400 motorvoertuigen per
etmaal. Maar die geldt ook als een
ontsluitingsweg van en naar de huidige N201. Opvallend is het grote
aandeel dat het fietsverkeer heeft
(meer dan 50 procent), vooral op de
Poelweg, Vuurlijn-Oost en de Boterdijk, zo geeft het verkeerstructuurplan aan. Verkeersmodellen die op
de wegen in en rond De Kwakel zijn
‘losgelaten’ geven in een tijdsbestek
van 2008 tot 2020 aan dat met name
op de Drechtdijk en de Boterdijk het

verkeer tussen de 50 en 70 procent
zal toenemen. Verder wordt er een
sterke toename op de Vuurlijn-West
en de Noorddammerweg verwacht.
De te verwachten knelpunten
heeft het Werkteam in een ‘top
tien’ samengevat. Dat zijn de Boterdijk, Noorddammerweg, Kruispunt Anjer laan, Ringdijk, Kwakelsepad, Drechtdijk, Vuurlijn, kruising
Watsonweg-Boterdijk, aansluitingen
Noordmanlaan. Oversteek StellingKwakelsepad en de verkeersdruk in
het centrum van De Kwakel. Hiervoor zijn/worden in het plan maatregelen voorgesteld, waaronder de
inmiddels bekende ‘knip’ methode,
zoals de gemeente die wil toepassen bij de Irenebrug zodra de N201
is omgelegd. Deze methode wil men
o.a. toepassen bij enkele knelpunten zoals die zijn genoemd in de top
tien, onderverdeeld in verschillende
scenario’s, dus keuzepunten.
Voor de berekening van de verkeerseffecten van de scenario’s is gebruikgemaakt van verschilplots uit
het verkeersmodel voor de situatie 2020. Er zijn scenario’s geopperd
waarbij de Boterdijk, Drechtdijk en
de Vuurlijn-Oost verkeersarm gemaakt worden. De ‘knippen’ in die
wegen zorgen dan wel voor een toename van het verkeer op de Noorddammerweg maar een afname van
het verkeer op de Vuurlijn-West.
Veel verkeer wordt dan verwacht
op de Amsteldijk en in combinatie
met de aansluiting van Halfweg die
men in de plannen wil doortrekken
naar de N231. Komt er een knip in
de Vuurlijn-Oost/Boterdijk dan betekent dat een verdere toename van
het verkeer op de Noorddammerweg en een Drechtdijk die minder
verkeer krijgt, maar niet verkeersarm wordt.
Bij een ander scenario worden de
Drechtdijk en het Steenwijkerveld
wel verkeersarm. Veel van het verkeer verschuift dan naar de Amsteldijk en de N231. Ook op de Boterdijk
wordt een forse afname van het verkeer voorzien. Bij deze genoemde
scenario’s is sprake van een afname
van het verkeer op de Vuurlijn West
en een toename op de Noorddammerweg. In een enkel geval is er ook
sprake van een scenario waarbij een
knip in de Drechtdijk wordt aangebracht en het Steenwijkerveld veel
meer verkeer zal moeten verwerken.
Eigenlijk een logische gedachte, zo
naast het industriegebied(je) Het
Lindepark. Deze weg is echter absoluut ongeschikt om veel verkeer v.v.
te verwerken. Dus voor die variant
zal niet snel worden gekozen. In de
meeste gevallen wordt de Noorddammerweg gezien als een van de

uit- en instroomwegen waar de verkeersintensiteit, afhankelijk van het
gekozen scenario, zal stijgen met
een percentage dat ligt tussen de
22 en 40 procent.
Naast het aanbrengen van ‘knippen’ in toegangswegen om doorgaand verkeer te weren c.q. om te
leiden, wil men verbetermaatregelen uitwerken voor specifieke locaties; bijvoorbeeld de Vuurlijn inrichten tot fietsstraat, waarbij de auto ‘te
gast’ is; een ‘kiss & ride’ bij basisschool De Zon op de Anjerlaan, een
keerlus op de Vuurlijn-Oost, veranderde voorrangssituaties in het centrum enzovoort.
Wat kan er nu al?
In het Verkeerstructuurplan zoals
dat er nu ligt, zou het aanbrengen
van een ‘knip’ (voor doorgaand verkeer) in de Boterdijk en de VuurlijnOost op korte termijn al fors bijdragen aan de hoofddoelstelling van
het project, namelijk een veilige verkeersafwikkeling in De Kwakel en
de leefbaarheid ten goede komen.
Dan moet echter eerst de herinrichting van de Noorddammerweg met
een vrijliggend fiets- en voetpad gereed zijn om de toename van het
verkeer goed te kunnen opvangen,
zo staat in het plan vermeld. De verkeerssituatie zoals die nu geldt voor
de Drechtdijk en het Steenwijkerveld met spitsafsluiting in de ochtend werkt goed. De locatie van de
knippen op de Boterdijk en VuurlijnOost moet in overleg met de betrokken bewoners worden besproken
en vastgesteld. Belangrijk over het
nadenken waar de knip moet komen is dat voor vrachtverkeer er de
mogelijkheid moet zijn om te kunnen keren. Vandaar het idee voor
het aanlegen van een keerlus.
Op de langere termijn – bedoeld
wordt in het bijzonder het tijdvak na
2020 - en bij verdere toename van
de verkeersintensiteit is een knip in
de Drechtdijk en het Steenwijkerveld te overwegen in combinatie
met het doortrekken van Halfweg
en een nieuwe aansluiting op de
N231. Deze mogelijkheid zal worden
ingebracht in overleg met de provincie zodra het onderzoek wordt gestart naar het functioneren van de
N231 (Noord-Zuid route).
Wie een en ander in beeld vertaald
wil zien kan dat doen via de gemeentelijke website. Ga naar de homepage en kijk bij Nieuws, Bewonersavond VSP De Kwakel en klik
op Verkeerstructuurplan De Kwakel
om te downloaden.
Inwoners kunnen reageren
Het Concept Verkeerstructuurplan

Het verkeerstructuurplan heeft ten doel de leefbaarheid van De Kwakel te waarborgen

Vuurlijn Oost wordt een fietsstraat en minder geschikt voor auto’s
legt de gemeente op 8 februari a.s.
voor aan de inwoners van De Kwakel. Zij kunnen inschieten op het
verkeersplan en de bijbehorende
maatregelen die daarvoor zijn bedacht. De bijeenkomst vindt plaats
in de kantine van Sportvereniging
KDO, Vuurlijn 51. Wellicht ten overvloede maken wij hier melding van.
Iedereen die belang heeft bij een
goede en veilige verkeersafwikkeling in De Kwakel en omgeving, is
uitgenodigd om kennis te nemen
van de plannen en aan de (mogelijke) discussie deel te nemen.
Het programma begint om 19.30 uur.
Het is van belang dat zoveel mogelijk inwoners van zich laten horen
omdat het verkeerstructuurplan ingrijpende gevolgen kan hebben op
de mobiliteit, maar in positieve zin
kan bijdragen aan de toekomstige
leefbaarheid van de woonkern. Mede op basis van de reacties stelt de
gemeente vervolgens het definitieve
Verkeerstructuurplan De Kwakel op.
Dit plan wordt in maart 2012 voor-

gelegd aan het college van B&W en
in april 2012 aan de gemeenteraad.
Na vaststelling van het plan wordt
bekeken hoe de maatregelen in de
begroting voor de komende jaren
kunnen worden ingepast. De ver-

wachting is dat men dit jaar al aan
de slag zal kunnen gaan met het realiseren van de eerste veranderingen. Niet vergeten dus op woensdagavond 8 februari aanwezig te
zijn!

Knip in de Boterdijk tegen doorgaand verkeer
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Talent breekt eindelijk
door bij Kwakelse bridgers

Sporting Uithoorn wint
voorronde Quakeltoernooi

De Kwakel – Vorige week donderdag 26 januari zal bij bridgevereniging De Kwakel de boeken in gaan
als de datum waarop de definitieve
doorbraak plaatsvond van Loes Takes en Anneke Pier, die eerst een
aantal maanden de kat uit de bekende boom keken, bewust een
(flink) aantal wat magere scores lieten optekenen om de andere leden
het ook al zo bekende zand in de
niet minder bekende ogen te strooien, om op deze historische avond
eindelijk hun ware bridgecapaciteiten te tonen. Na het horen van hun
score was de zaal met stomheid geslagen, gevolgd door een daverend
en welverdiend applaus. Aan de Alijn zijn zij weliswaar nog niet direct
toe, maar dat is ongetwijfeld een
kwestie van tijd.
A-lijn
Wel prominent aanwezig in die Alijn zijn Jaap en Geke Ludwig, die
niet alleen deze avond de 1e plaats
opeisten met 64,24% maar die ook
voor een nog nooit eerder in de geschiedenis van de BVK voorgekomen 100% score aan 1 tafel behaalden. Het hoogstbekende percentage bedroeg 92 en daar word je als
tegenstander met je magere 8% al
helemaal niet vrolijk van, moet je
proberen je voor te stellen hoe Adriaan en Tiny K. zich gevoeld moeten hebben. Het gebeurde in dit geval niet in het Westen (dit voor de
filmliefhebbers onder ons!) maar
nota bene al aan de eerste tafel, al
heb je daar op dat moment natuurlijk nog geen weet van. De 2e plaats
was ook weer voor een echtpaar en
wel voor Jaap en Elly van Nieuwkoop met 63,54%, terwijl WordFeudaanhangster Kitty van Beem manlief
Huub meesleurde naar de 3e plaats
met 57,64%. Ook in de totaalstand
na twee avonden vinden we dezelf-

De Kwakel - Deze 4e voorronde
beloofde een spannende te worden. Een aantal oud finalisten waren op deze avond ingedeeld: Prohand , With accountants en KDO 3.
Verder Klaas Kleijn administratiekantoor en FC Bal op het dak. Grote
onbekende vooraf was Sporting Uithoorn, deze jongens deden voor de
1e keer mee. De kern van dit team
zijn spelers van UBA sport, wat ook
in de KNVB zaalcompetitie uitkomt,
versterkt met Ibrahim el Ahmadi en
Jordy van Gelderen beide spelend
op hoog niveau. De 1 speelronde
maakte duidelijk welke teams zich
gingen mengen om de eindoverwinning. Prohand, Sporting Uithoorn en
KDO 3 wisten hun wedstrijd allemaal vrij eenvoudig te winnen en
waren de kandidaten voor de overwinning.
In 2e speelronde wint KDO 3 van
FC Bal op ’t dak, in de laatste minuut
stellen ze overwinning veilig en winnen met 3-1. Prohand en Sporting
Uithoorn spelen tegen elkaar, verliezen voor 1 van beide treams zou
betekenen dat ze voorlopig afhaken
om de bovenste plaats. In een hele
spannende wedstrijd, waar Uithoorn
het beste van het spel heeft, wordt
er niet gescoord. Hierdoor blijven ze
allebei nog in de race. KDO 3 staat
nu met 6 punten bovenaan, gevolgd
door Uithoorn en Prohand met 4
punten.
KDO 3
KDO 3 weet zijn 3e wedstrijd tegen With accountants ook te winnen, de 2-0 is verdiend. Het is nu
zaak voor Prohand en Uithoorn om
geen fouten te maken in hun wedstrijd. Dat doen ze ook niet, want
Prohand wint met 2-1 van FC Bal op
’t dak. De winnende treffer wordt in
de laatste 20 seconden gescoord.
Sporting Uithoorn wint zijn wedstrijd kinderlijk eenvoudig met maar
liefst 9-0 van Klaas Kleijn administratiekantoor. Hierdoor blijft het
reuze spannend, KDO 3 blijft 2 punten voorsprong houden op Uithoorn
en Prohand. De volgende speelronde een cruciale wedstrijd: KDO 3 Sporting Uithoorn. Uithoorn komt
al vrij snel op een 1-0 voorsprong
door Ibrahim el Ahmadi. Ook daar-

de paren in dezelfde volgorde terug. Dat Tiny en Adriaan de eerdergenoemde doffe dreun niet meer te
boven kwamen mag geen verrassing meer zijn, zij eindigden dan ook
als 14e van de 14.
B-lijn
In de B-lijn vinden we de topscore van de avond met 65,97% en die
werd bijeengekaart door Wan en
Atie Overwater. Zij werden nog op
de hielen gezeten door Eefke Backers en Marianne Kamp met een
dus ook zeer hoge score van 65,63%.
De 3e plaats was voor Corrie Bartels
en Ruud Doeswijk met 55,21%. Trudy Stokkel en Huub Zandvliet hebben dit seizoen wel eens beter gescoord dan deze avond, want zij
moesten alle andere paren in de uitslag boven zich dulden. In deze lijn
gaan Eefke en Marianne royaal aan
de leiding in de totaalstand met een
gemiddelde van 64,27%.
C-lijn
In de C-lijn de hierboven al gememoreerde doorbraak van Loes Takes
en Anneke Pier met 61,81%. PietHein Backers en HuuK kamp wilden
niet voor hun partners in de B-lijn
onder doen en dus werden ook zij
2e met een score van 58%.
Irene Egberts was deze avond door
Cor gekoppeld aan een van zijn cursisten, die dus zijn debuut maakte in
clubverband. Deze Wim Röling stelde Irene blijkbaar zo op haar gemak
dat zij zonder angst om een foutje te maken de sterren van de hemel speelde en met Wim samen een
keurige 3e plaats met 57,64% liet
noteren.

Legmeervogelsmeiden ME2
winnen met 9-0
Uithoorn - Op zaterdag 28 januari kwamen de meiden van de Legmeervogels ME2 weer vol enthousiasme bij elkaar. Ze waren helemaal
klaar voor de nieuwe competitie en
de wedstrijd tegen Ouderkerk ME2.
De coach gaf de opstelling door en
na het fluitsignaal begonnen ze aan
een mooie wedstrijd. Er werd goed
overgespeeld en dit resulteerde in
een snelle doelpuntenreeks. Na het
eerste doelpunt van Charlotte waren
ze niet meer te stoppen. Voor rust
werd er maal liefst 8 keer gescoord.

De tweede helft was Ouderkerk een
stuk sterker en stonden ze veel beter te verdedigen. De meiden van
de Legmeervogels kwamen er niet
meer zo makkelijk door maar hadden nog wel een paar mooie kansen. Uiteindelijk scoorde Nicky het
laatste doelpunt waardoor de eindstand 9–0 bleef. De doelpunten
kwamen van Charlotte (4x), Lotus
(2x) Ilse (1x), Nicky (1x) en Kim (1x).
Een mooie start van de competitie.
Zaterdag spelen de meiden uit tegen Velsen ME1.

Qui Vive heren 1 districtskampioen zaalhockeyen

Toos Boerlage en Corrie van der
Peet voeren in deze lijn de totaalranglijst aan met iets meer dan 64%
gemiddeld.

Legmeervogels zondag de
verdiende winnaar
Uithoorn - Na een ruststand van 0-0
heeft Legmeervogels in de 2e helft
toegeslagen en stapte als verdiende winnaar van het veld. Behoudens
de eerst 15 minuten, is Legmeervogels in het duel tegen Kampong het
elftal geweest dat de meeste aanspraak mocht maken op de overwinning. In deze eerste 15 minuten heeft Legmeervogels over geluk
niet te klagen. Zo was peter Dekker
van Kampong dicht bij de openingstreffer. Gelukkig spatte de bal via de
paal terug in het veld. Enkele minuten later kreeg dezelfde speler weer
de kans maar deze keer schoot hij
de bal voorlangs het doel. Na deze
15 minuten neemt Legmeervogels
het initiatief over en komen er kansen voor Legmeervogels. Zo komt
Guido Pauw net iets te kort na een
goede voorzet van Rowan Hogenboom. Enkele minuten later zie Bart
v.d.Tol zijn inzet net over de doellat
verdwijnen. Toch moet Legmeervogels oppassen, Mede door de aanvallende inspiraties van de vleugel
verdedigers Bart v.d.Tol en Mitchell
Verschut ontstaat er achterin toch
wel wat veel ruimte voor de buitenspelers van de gastheren. Gelukkig
weten de spelers van Kampong zich
geen raad met de geboden ruimte.
De verdedigers van Kampong hebben het erg moeilijk als de aanvallers van Legmeervogels gelijk druk
zetten. Maar als je druk zet op de
verdedigers dan zal je dit gezamenlijk moeten doen. Ook het middenveld zal dan moeten aansluiten.
Legmeervogels verzuimden dit te
doen waardoor de verdedigers telkens konden ontsnappen. . De rust
gaat dan ook in met een 0-0 stand

op het scorebord. Na de rust is het
Legmeervogels dat het initiatief
neemt en Kampong werd terggedrongen op eigen helft. De doelman
van de gasten moet met enkele goede reddingen zijn ploeg in de race
houden. Maar gelukkig voor Legmeervogels is hij kansloos als Guido Pauw, op aangeven van Laurens
v.d.Greft op een fraaie manier de
0-1 op het score bord weet te brengen. Eindelijk wordt het harde werken van Legmeervogels beloond.
Kampong is duidelijk aangeslagen
en Legmeervogels creëert kans op
kans om de voorsprong uit te breiden. Aan de andere kant heeft Patrick Brouwer een rustige tweede
helft. In de 80ste minuut is er dan
eindelijk de 0-2. Sabastiaan van Dijke legt de bal terug op de opkomende Rowan Hogenboom en deze passeert de doelman van Kampong met
een droge knal voor de tweede keer
dit duel. 0-2. Na deze treffer krijgt
Legmeervogels nog een paar uitstekende kansen op meer treffers.
Maar uiteindelijk vindt Legmeervogels deze 0-2 genoeg en na 90 minuten fluit scheidsrechter Gaby de
Boer voor de laatste keer deze middag. Legmeervogels keren met een
verdiende overwinning huiswaarts.
Aanstaande zondag wederom een
zwaar duel voor Legmeervogels. Als
het weer geen spelbreker wordt dan
komt aanstaande zondag OSM’75
naar Uithoorn.
Het uit duel eindigde in een 2-1
overwinning voor OSM’75. Gelet op
het vertoonde spel van Legmeervogels vooral in de 2e helft was deze
overwinning niet terecht.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 24 januari werd
de vierde zitting van de derde parencompetitie gespeeld, met in de
A-lijn 17 en de B-lijn 12 paren.
Met de fantastische score van
67,86% eindigden op de eerste
plaats in de A-lijn: Margo Zuidema en Geke Ludwig; op de tweede
plaats met bijna 10% verschil, namelijk 58,04%, Mieneke Jongsma en
Hilly Cammelot; de gedeelde derde en vierde plaats was voor Renske Visser en Francis Terra, en Gerda
Bosboom en Nel Hamelijnck, beide paren scoorden 57,44%; de vijfde
plaats was voor Elly van Nieuwkoop
en Jessie Piekaar met exact 55%.
In de B-lijn was de hoogste score
voor Wil Voss en Cathy Troost met
59,17%; op de tweede plaats gevolgd door Ted Brand en Alice Oostendorp met 58,75%; en de derde
plaats was voor Elly van Brakel en
Vera van Wessem met 57,08%; op
plaats vier Froukje Kraaij en Anneke van der Zeeuw met 55%; en vijf

werden Annet Roosendaal en Rini
Tromp met 50,42%.
De competitiestand na vier zittingen; A-lijn: Stevig op 1: Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met
een gemiddelde van 58,33; door de
fantastisch laatste score doorgestoten naar 2: Margo Zuidema & Geke
Ludwig met 55,63; een plaatsje gezakt naar 3: Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit met 54,51; 4: een
plaatsje gestegen Renske Visser &
Francis Terra met 53,84; 5: Thecla
Maarschalk & Rees van der Post
met 52,61. B-lijn: 1: Elly van Brakel
& Vera van Wessem met een gemiddelde van 56; zij worden op de hielen gezeten door Ted Brand & Alice
Oostendorp met 55,30; 3: Bibeth
Koch & Tina Wagenaar met 54,07;
4: Froukje Kraaij & Anneke van der
Zeeuw met 53,80 de twee treetjes
tegelijk namen; 5: Eugenie Rasquin& Riet Willemse met 53,42.
Voor inlichtingen over Hartenvrouw:
Mienke Jongsma, tel: 0297-565756
of wjongsma1@hotmail.com.

De Kwakel - Afgelopen zondag
vonden in de Sporthallen Zuid in
Amsterdam de districtskampioenschappen plaats voor de senioren in
Noord Holland.
De heren van Qui Vive 1 hebben
een fantastische prestatie geleverd
door kampioen te worden na 2 sidderend spannende wedstrijden die
door ruim 100 supporters werden
bezocht. Bloemendaal werd in de
laatste seconde verslagen met 7-6

en HBS kon na een 6-5 nederlaag
ook huiswaarts. Zondag a.s. mogen
de heren van Qui Vive de strijd aangaan tegen 5 andere districtskampioenen en de 2 nummers 5 van de
hoofdklasse om zich te plaatsen bij
de 4 teams die in de landelijke zaalhockeycompetitie mogen uitkomen.
De wedstrijden vinden wederom
plaats in de Sporthallen Zuid en het
programma staat op de Qui Vive site: www.quivive.nl

Zaalhockeycompetitie

Qui Vive Meisjes D2
bereikt eerste plaats
De Kwakel - Op 28 januari stonden er in de Bankrashal van Amstelveen twee spannende wedstrijden op het programma voor de
meisjes D2 van Qui Vive. Dit ambiteuze meisjes team had de afgelopen weken al 4 wedstrijden in zaal
achter de rug. Op basis stonden zij
samen met Amsterdam D12 (combinatie team van Amsterdam D1 en
D2) op de 2de plaats in de poule
achter Myra D1. De 1ste wedstrijd
op deze zaterdagmorgen begon tegen HBS D2. HBS stond nog puntloos onderaan maar had deze zaterdag morgen in de voorafgaande
wedstrijd tegen Myra laten zien dat
zij zeker goed konden hockyen en
niet onderschat mochten worden.
Zij wisten het Myra D1 zeer lastig
te maken. De wedstrijd van Qui Vive tegen HBS begon zeer positief. Al
snel verdiende de MD2 een strafcorner die hoog in het doel werd
gepusht en resulteerde in de 1-0
voor Qui Vive. Hierna gaf HBS nog
goed partij waarbij de rustand van
3-2 werd bereikt. Na de rust wist
de MD2 de voorsprong goed te verdedigen en zelfs uit te bouwen naar
de eindstand van 5-2. Direct hierna moest de MD2 aantreden tegen
koploper Myra D1. Myra had rust
kunnen pakken en het spel van de
MD2 weten te observeren. Direct na
het begin signaal ging Myra D1 in
de aanval en zette druk op de MD2
verdediging . Dit resulteerde helaas
in een vroege tegentreffer omdat er
door verwarring voor het Qui Vive
doel de bal via een eigen verdediger
het doel werd ingewerkt. De MD2
kwam dit snel te boven door hierna
gelijk te maken.
Doelpunt
Over en weer viel er voor de rust

nog een doelpunt te bewonderen
waardoor de ruststand van 2-2 werd
bereikt. Met tactische verdedigings
tips van de coaches om Myra verder
weg bij het Qui Vive doel te houden
begonnen de Qui Vive meisjes zeer
gretig aan de 2de helft. Al snel stond
de 4-2 op het scorebord. Hiermee
was de wedstrijd allesbehalve gespeeld. Tactisch werd door Myra
de doelverdediger opgeofferd voor
een spelende keeper. Door deze
zet kwam Qui Vive toch verder onder druk te staan waar men niet altijd raad mee wist. Dankzij een uitstekende keeper Annemijn bleef het
Qui Vive doel uiteindelijk schoon
van nieuwe tegentreffers. Een aantal keer kwamen de Qui Vive spitsen
nog gevaarlijk voor het Myra doel
maar helaas konden zij niet profiteren van de aangeboden extra ruimte door het ontbreken van de echte keeper. Zo bleef het tot het einde enorm spannend voor de spelers,
coaches en het enthousiaste publiek. Uiteindelijk blies de wedstrijdleiding voor het eind signaal waardoor iedereen met een Qui Vive hart
opgelucht adem kon halen. De 2de
overwinning deze zaterdag was een
feit. Door het onverwachte verlies
van Amsterdam tegen Hisalis en Alliance komen de meisjes D2 op een
meer dan verdienstelijke 1ste plaats
in de poule. De komende zaterdagen staan er totaal nog 4 wedstrijden op het programma. De meisjes D2 hebben hierbij zelf de kaarten in handen om de voorsprong uit
te bouwen op weg naar een mogelijk kampioenschap. In ieder geval hebben de getalenteerde meisjes van de D2 al aan het publiek, de
trainers en coaches laten zien dat zij
enthousiast zijn en nog veel potentie hebben.

na blijven ze aandringen, maar door
goed verdedigen en goed keeperswerk van Remie van Oostwaard
blijft het 1-0. Halverwege de wedstrijd komt KDO op gelijke hoogte
door een doelpunt van Maurice Bartels, na een mooie combinatie. Een
gelijkspel zou dodelijk zijn voor Uithoorn, er moest gewonnen worden
om nog kans op de eindoverwinning te houden. Een paar minuten
voor tijd scoort Uithoorn, wat technisch de bovenliggende partij is, de
2-1. Deze stand zou weer fataal zijn
voor KDO en dus persen ze er een
slotoffensief uit. Een paar seconden voor de tijd verstreken is wordt
een speler van Uithoorn na tijdrekken uit het veld gestuurd en krijgt
KDO een vrije trap op zo’n 15 meter van doel. Helaas voor KDO levert
dit niets meer op en is Uithoorn over
het geheel gezien de terechte winnaar. Prohand moet zijn wedstrijd
tegen Klaas Kleijn winnen om in
punten gelijk te blijven met Sporting
uithoorn. Het blijft echter steken op
0-0 waardoor Uithoorn vrijwel zeker
is van de eindoverwinning. Ze moeten dan alleen nog hun laatste wedstrijd tegen WITH accountants winnend afsluiten.
Balverlies
Dat blijkt nog lastiger dat vooraf
verwacht. Uithoorn komt nog wel
op 1-0 maar vrij kort daarna maakt
WITH gelijk. Ze bieden heel goed
weerstand tegen het technische
spel van Sporting Uithoorn en het
blijft heel lang spannend en dus 1-1.
4 Minuten voor tijd wordt het dan
toch 2-1 voor Uithoorn. In een alles
of niets offensief in een man meer
situatie probeert WITH nog wel iets
te forceren, maar dit leidt uiteindelijk na balverlies zelfs tot de eindstand 3-1. Door dit resultaat is Sporting Uithoorn niet meer te achterhalen voor zowel Prohand als KDO 3
waardoor ze naar de finale gaan op
10 februari.
Volgende week zaterdag 4 februari de laatste voorronde met de winnaar van vorig jaar Mantel makelaars. Verder Poldervogels, Stift, fam.
Hogerwerf, DKC en The Mix. Het
toernooi begint om 18.00 uur op het
complex van sv. KDO.

Topscore bij Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Je zult maar in de Alijn spelen en eerste worden met
75,83%, ver voor de toch niet geringe concurrentie, het overkwam Lijnie Timmer & Jan Schavemaker.
Hoewel de voortekenen van de laatste weken er al op duidden, het
viertallen ging steeds beter, was
het verschil met de nummers twee,
Wouda Roos & Gijs de Ruiter die op
56,25% uitkwamen, wel erg groot.
Jan Egbers & Ben Remmers deelden de derde plek met Cees Bergkamp & Andre van Herel met voor
beide paren 55,83%. Ook de coryfeeën Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter keken met hun 53,33% als
vijfde tegen een zeer ruime achterstand aan.
In de B-lijn stuntten An & Jan van
Schaick weer eens door eerste te
worden met 63,33%. Dat was een
week ervoor wel anders toen hun
laatste spel viertallen volledig door
het ijs zakte!
Hetty Houtman & Ada van Maarseveen jutten elkaar keurig op naar
een tweede plaats met 57,08% en
ook Nel & Adriaan Koeleman verdienden hun drankje na afloop als
derde met 56,67%.
Gerda van Liemt & Els van Wijk bewijzen zich volledig in deze lijn als
vierde met 53,75% en hetzelfde
kan gezegd worden van Tini & Jo-

han Lotgerink en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar die gezamenlijk vijfde
werden met 50,83%.
C lijn
In de C- lijn zorgden Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans voor de
verrassing door allen voor te blijven
met 64,17%. Wies Gloudemans &
Rie Sudmeijer waren weer eens ouderwets op dreef en scoorden daar
een tweede plek mee met 61,25%.
Door op de plaatsen drie en vier
te eindigen poetsten Hans & Sonja
Selman en Heleen & Mees van der
Roest met respectievelijk 59,17 en
54,58% hun blazoen weer enigszins
op dat door de degradatie toch wat
dof was geworden!
Thea Kruijk & Truus Brekelmans en
Atie de Jong & Evert Evers deelden
plaats vijf met 50,42%.
De rest van de leden kon deze
avond geen potten breken en moeten maar hopen op betere tijden.
Wilt u zich ook mengen in de dans
om de procenten, kom dan kaarten
bij Bridgevereniging De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.nl
of per telefoon 0297 567458.

Open huis bij
Hobbyclub Fantasy ‘83
De Kwakel - Op vrijdagavond 24
februari is er weer een open huis bij
Hobbyclub Fantasy ’83.
De hobbyclub is een begrip voor de
kinderen uit De Kwakel. Elke vrijdagavond komen er zo’n 60 kinderen in de leeftijd van 8 jaar t/m 12
jaar lekker twee uurtjes knutselen.
De hobbyclub is in 1958 ontstaan
en bestaat dan volgend jaar ook al
weer 55 jaar. In 1958 gestart als een
club waar jongens wat konden sleutelen aan brommers en fietsen, later
ging dit meer over op het bewerken
van hout, schilderen en solderen.
In 1983 ontstond er een fusie tussen de meisjesclub en de hobbyclub
en werden de activiteiten ook aan-

gepast, vrouwelijke leiding kwam de
club versterken. Vandaag de dag bestaat de leiding uit zo’n 16 zeer enthousiaste personen die de kinderen begeleiden bij hun activiteiten.
Voor eenieder het het leuk vindt om
eens een kijkje te nemen bij de hobbyclub wordt op vrijdagavond 24 februari een open huis georganiseerd.
Kinderen, ouders, grootouders: iedereen is tussen 19.00 en 21.00 uur
welkom om te komen knutselen of
onder het genot van een kopje koffie eens rustig rond te kijken.
U vindt Hobbyclub Fantasy ‘83
in Dorpshuis De Quakel aan de
Kerklaan.
De toegang is uiteraard gratis.
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Zevende ronde bij
Bridgeclub ABC

Xing en Glee Club bij
Danscentrum Colijn

Regio - Donderdag 26 januari is bij
Bridgeclub ABC de zevende ronde
van de tweede cyclus bij Bridgeclub
ABC gespeeld.
Het is al weer de voorlaatste ronde
in de tweede cyclus en het leek wel
of iedereen zo snel mogelijk deze
cyclus af wilde maken.
Men stond al te dringen bij de tafels als degenen die net gespeeld
hadden nog even na zaten te keuvelen, wat bij ABC toch wel gebruikelijk is. Het lijkt wel of iedereen zo
snel mogelijk zekerheid wil hebben over eventuele degradatie of
promotie in deze cyclus, maar dan
moet men nog een week wachten.
De wedstrijdleiding opende de wedstrijd toen iedereen aanwezig was.
Er werd aan 12 tafels gebridged, er
waren nogal wat afmeldingen, De
aanwezige ABC’ers vroegen zich
af of de afmelders wel hun griepprik gehaald hebben, want het leek
hen niet dat er zoveel op wintersport
zouden zijn.
Zes in de A-lijn en zes in de B-lijn.

Uithoorn - Afgelopen zondagmiddag was het een drukte van belang bij Danscentrum Colijn in Uithoorn. Het kinderkoor Xing o.l.v.
Ireen van Beijnen gaf haar halfjaarlijkse optreden. Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 25 zangers en zangeressen! Het optreden
had als dit jaar het thema ‘Opa’s en
oma’s’. Er waren vrolijke liedjes bij
maar soms ook wat droevige zoals het liedje dat gaat over een oma
die dement is geworden maar toch
de liefste oma van de hele wereld
blijft! Sommige liedjes waren speciaal voor het kinderkoor geschreven!

kinderkoor Xing. Sommige kinderen voelden zich iets te oud worden
voor het koor maar wilden wel heel
graag blijven zingen. De Glee Club
is toegankelijk vanaf de middelbare
school en sluit hier dus naadloos op
aan. Gisteren brachten zij het nummer ‘Smile’en ‘Don’t stop believin’.

Daarnaast was er een tussenoptreden van de Glee Club van Danscentrum Colijn. Het danscentrum
is in september begonnen met deze groep en het is nu al een enorm
succes. Axel en Heleen zijn hiervoor een samenwerkingsverband
aangegaan met Ireen. Zij verzorgt
drie keer per maand de zanglessen
en coaching. Balletdocente Merel
Schrama, die ook verantwoordelijk
is voor de overige ballet- en hiphoplessen bij het danscentrum, verzorgt
de danspasjes en de choreografieen. De Glee Club is het antwoord
op de vraag die ontstond vanuit het

van het kinderkoor Xing plaatsvinden in het danscentrum. De zangers
van de Glee Club zullen dan optreden in de jaarlijkse ‘Show of the
Proms 2012’ van Danscentrum Colijn samen met de Musicalklas en de
dansers van de verschillende ballet-, hiphop- en breakdancegroepen. Deze show vindt plaats in het
Cultuurcentrum Griffioen in Amstelveen in het weekend van 16 juni a.s.
Wanneer uw kinderen graag zingen en/of dansen is het misschien
leuk om Xing of Danscentrum Colijn
eens te bezoeken en een proeflesje
mee te draaien!

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Ria en Joop Smit
met maar liefst 67,92%.
Men zag het al bij binnenkomst van
dit paar: zij waren zo geconcentreerd, groeten kon maar met moeite en die blik in de ogen!
Tweede werd het paar Frits Uleman en Gerard Prager met 60,25%,
Frits was heel blij dat zijn vertrouwde maatje weer terug was, wat zich
vertaalde in deze uitslag.
Derde werden het paar Bep Soppe
en Ben Leeftink met 57,00%.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Nel van Bemmel en
Jos Walkers met 60,42%, het is niet
bekend wat dit paar mankeerde deze morgen, zij speelden iedereen

van tafel, er viel niet tegen te spele, zo sterk speelden zij. Tweede
werd het echtpaar Henny en Lucas v.d. Meer met 58,75%; dit paar
is weer hard op weg om weer terug
te keren in de A-lijn. Derde werd
het paar Greet van Diemen en Nel
Groven met 55,42%, het lijkt wel of
dit paar grossiert in derde plaatsen,
maar dan kom je er ook wel.
De competitiestand.
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet de
Jong en Roel Knaap nog altijd eerste met een gemiddelde score van
60,56%, dit paar is deze week voor
de verandering eens niet eerste, zij
hadden waarschijnlijk een slechte
dag of zij worden een beetje nonchalant met zo’n grote voorsprong.
Tweede zijn nu, door hun geweldige
score van deze westrijd, het echtpaar Ria en Joop Smit, zij zijn het
paar Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom nipt voorbijgestreefd met
resp. 56,04% tegen 54,66%.
De achtervolgers lopen dus wel iets
in, maar de eindsprint is toch wel te
laat ingezet.
B-lijn
In de B-lijn blijft het stuivertje wisselen.
Eerste staan nu weer eens het echtpaar Henny en Lucas v.d. Meer met
een gemiddelde score van 56,55%,
tweede is na deze wedstrijd het
paar Ada Groenewegen en Roelie
van Voorden met 56,13% en derde
het echtpaar Tilly en Arnold van Dijk
met 55,91%.
Het is hier net een loterij, dan staat
de ene weer iets voor en dan weer
de ander, het komt echt op de laatste ronde aan wie hier met de trofee
naar huis gaat.
Volgende week wordt de achtste en
laatste competitieronde van deze
cyclus gespeeld.

Kees de Bruijn speelt
prachtige partij biljart
Vinkeveen - In dDorpshuis De Boei
liet Kees de Bruijn (zie foto) een
staaltje hogeschoolbiljarten zien. Hij
had de kortste partij van de week
met 11 beurten en scoorde en passant een moyenne van 16,363. In
zijn partij tegen John Beets maakte Kees een serie van 59 en een serie van 41 caramboles. Egon van der
Heijden haalde met 10 caramboles
de procentueel hoogste serie van
de week = 37,03% van zijn te maken punten.
De Merel/Heerenlux 2 was met 2-7
kansloos tegen periodekampioen
DIO. Paul Schuurman had maar 21
beurten nodig tegen Dorus van der
Meer. Evert Oudhof redde de eer
voor De Merel/Heerenlux 2.
De Schans verloor met 2-7 van De
Springbok 1. Kees de Bruijn was
de grote man voor zijn team en een
kwelgeest voor John Beets. Peter
Stam en Peter Maijenburg haalden
de overige punten voor De Springbok 1. Henk Doornekamp was goed
voor de enige winstpartij van De
Schans.
Cens 2 won verrassend met 7-2
van De Merel/Heerenlux 3. Jos Bader, Leen Cornelissen en Hans van
Rossum haalden de volle winst voor
Cens 2.
Stieva Aalsmeer zag De Paddestoel
2 met 2-7 vertrekken. Michel Bak,
Hans Bak en Jos van Wijk wonnen
met ruim verschil van hun tegen-

standers. Lucia Burger was goed
voor de enige winstpartij van Stieva Aalsmeer.
APK Mijdrecht 1 verloor met 4-5 van
Bob’s Bar. Een sterke partij speelde
Richard Schreurs door in 18 beurten
van Cor Ultee te winnen. Bob Hubenet won in een sterke pot van Jan
Peters.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met
2-7 kansloos tegen Cens 1. Joop
Luthart was op dreef door in 16
beurten John Vrielink van het biljart
te vegen. Joris van Putten en Desmond Driehuis namen de andere
punten mee naar Mijdrecht.
De Paddestoel 2 won nipt met 5-4
van De Kromme Mijdrecht 1. Jim
van Zwieten en Arjan Bosman haalden ook het extra punt voor De Paddestoel 2.
APK Mijdrecht 3 had met 7-2
geen probleem tegen De Kromme
Mijdrecht 2. Roy van Lith, Ramon
Alblas en Ron Schoonhoven hielden
de punten in Nieuwer ter Aa.
De Merel/Heerenlux 4 verloor nipt
met 4-5 van APK Mijdrecht 4. Gijs
van der Vliet verraste in 18 beurten
Jan Lindhout. Jan kwam maar 4 caramboles tekort.
De Vrijheid/Biljartmakers won verdiend met 6-3 van De Springbok 2.
Jan van Veen won verrassend van
Bert Loogman. Nico de Boer en Nick
van de Veerdonk speelden gelijk tegen elkaar.

Sprintgroep AKU in
topvorm!
Regio - De atletes uit de sprintgroep van AKU hebben bij sprintwedstrijden in Amsterdam voor
een hoop persoonlijke records gezorgd. Met de Nederlandse Kampioenschappen voor de deur laten de
atletes zien in zeer goede vorm te
steken. De atletes, die ondersteund
worden door Intersport DUO sport,
zullen in februari aan de verschillende NK´s deelnemen.
Linda van Rossum verbeterde haar
persoonlijk record op de 60 meter naar 7,91 seconden. In de eerste
race dook Linda met 7,93 al onder
haar oude record van 8,08 seconden. Met haar nieuwe record stijgt
Linda naar de 10e plaats op de nationale ranglijst. In het weekend van
11 en 12 februari zal Linda deelnemen aan het NK junioren in Apeldoorn. Met 7,91 seconden zal Linda
meestrijden om de finaleplaatsen. In
Apeldoorn zal Linda op de 60 meter
en de 200 meter aan de start staan.
Lotte Lubbers dook tot twee keer
toe onder haar oude persoonlijke record. Begin januari kwam Lotte al tot een tijd van 8,61 seconden,
maar in Amsterdam stond de klok
stil op 8,45 seconden. In de finalerace liep de Uithoornse een technisch zeer goede race en kwam als
eerste over de finish. Met deze nieuwe tijd zal Lotte waarschijnlijk ook
kunnen deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Horden
Helen van Rossum kwam in Amster-

dam in actie op de 60 meter horden. Helen dook in haar eerste indoorwedstrijd begin januari al onder haar oude pr van 9,31 seconden. In Amsterdam liep Helen in de
series gelijk een nieuw pr en finishte in 9,05 seconden. Helen zal 11 februari aan de start staan tijdens het
NK voor studenten en zal zich daarna voorbereiden op de 400 meter
horden.
Eva Lubbers bewees haar goede
vorm en liep op de 60 meter naar
een nieuw record van 7,52 seconden. Eva laat met haar snelle tijd gelijk haar bedoelingen voor het outdoorseizoen zien, de Spelen in Londen. Eva staat met haar nieuwe toptijd op de 6e plaats op de nationale ranglijst. De Nederlandse kampioenschappen voor senioren wordt
op 25 en 25 februari georganiseerd
in Apeldoorn.
Githa de Wildt, die dit seizoen is
aangesloten bij de sprintgroep liep
begin januari haar eerste indoorwedstrijd. Op de 400 meter evenaarde Githa haar tijd voor vorig
jaar, 1,05,85. De atlete uit Mijdrecht
had na de race nog veel over, wat
veel vertrouwen geeft voor het komende outdoorseizoen. Githa zal
zich de komende maanden richten
op de voorbereiding van de eerste
outdoor wedstrijden.
De goede prestaties van de sprintgroep komen mede tot stand door
de ondersteuning van Schiedon
schoenentechniek, fysiotherapiepraktijk Plexus en Intersport DUO.

Opkomst
De opkomst was echt boven verwachting! Zo’n 150 mensen bezochten het danscentrum. Dit was voor
de zangers en zangeressen natuurlijk een prachtige belevenis! In juni
van dit jaar zal er weer een optreden

Anouk Claessens heeft
weer topprestatie geleverd

Dames Legmeervogels
houden het spannend
Uithoorn - De thuiswedstrijd tegen
Monnickendam begonnen de dames van Legmeervogels moeizaam.
De gebeurtenissen van de wedstrijd daarvoor hadden waarschijnlijk behoorlijke indruk gemaakt op
de dames van The Pool shack. Vooral aanvallend was het erg slordig
waardoor er regelmatig balverlies
werd geleden en er nauwelijks een
goede aanval opgezet kon worden.
De gasten uit Monnickendam profiteerden en wisten langzamerhand
uit te lopen naar een behoorlijke
voorsprong.
Na 15 minuten had de thuisploeg
nog maar 1x gescoord en dat is veel
te weinig. Ook al waren de gasten
behoorlijk fysiek wat ook niet echt
meewerkte in het vlot rondspelen
van de bal. Dan moet je dus ook niet
de drukte opzoeken en dat werd
teveel wel gedaan. Gelukkig lukte het vlak voor de pauze nog wel
om een paar doelpunten te maken
waardoor de ruststand op 3-6 in het
voordeel van Monnickendam kwam.

Meer bewegen
In de pauze werd afgesproken meer
te bewegen en de bal sneller rond
te spelen, ook bleef Legmeervogels
verder uit de buurt van deze harde
tegenstander waardoor het langzamerhand terugkwam in de wedstrijd. Het werd gelijk en na enige
tijd kwam Legmeervogels op voorsprong wat zeker verdiend was. Het
ging allemaal wat sneller en ook
de schoten van afstand werden
nu meer tussen de palen geschoten wat menig doelpunt opleverde.
Toch bleef Monnickendam lang bij
en wist zelfs weer op voorsprong te
komen, 9-10. De volgende periode
leverde een aantal mooie doelpunten op en liep het Poolshack team
uit naar een 13-10 voorsprong, dat
moest genoeg zijn om te winnen.
Het werd 13-11 en daarna werden
weer dezelfde fouten uit de eeerste
helft gemaakt. De gasten maakten
daar dankbaar gebruik van en konden gelijkmaken. Ondanks nog wat
kansen voor de thuisploeg bleef het
daarbij en werd het 13-13.

Uithoorn - Afgelopen zondag 29 januari was het dan zover; SRT atlete
Anouk Claessens stond aan de start
op de 28e 10 Engelse Mijlen van Uithoorn en was klaar om te vlammen.
Het was de 4e wedstrijd van het
Zorg en Zekerheid Circuit en werd
georganiseerd door AKU. Het was
een koude dag en in de polder was
het nog behoorlijk winderig. Voor de
SRT-atleten was dit een thuiswedstrijd en onder toeziend oog van
de plaatselijk SRT-sponsors AH Jos
van den Berg en Slagerij Heemskerk
werd er goed gepresteerd.
Onder het uur
In het maandblad Runner’s World
gaf Anouk aan dat het haar doel was
om rond het uur te finishen op de
10 Engelse Mijlen. Gaandeweg deze periode gingen de training steeds
beter dus hoopte Anouk onder die
magische grens van een uur te komen. Ze startte gedurfd en liep met
vier mannen mee die ook rond het
uur wilde finishen. Na ongeveer 11
kilometer plaatste ze een versnelling
waarbij ze het groepje mannen achter zich liet en alleen verder ging. De
benen voelde goed aan en ze had
nog genoeg kracht om de versnelling vast te blijven houden. Anouk
finishte maar liefst in 59,28 minuten
waarmee haar droomdoel is uitgekomen. Haar geluk kon niet meer op
en eindigde als 2e, na de Keniaanse Masila Ndunge. Deze wedstrijd
was een goede opbouw voor het NK
halve marathon, welke 25 maart in
Venlo wordt gehouden.
Goed herstel
SRT atleet Marcel Pool heeft weer
wat rust gevonden na zijn verhuizing en de zicht op zijn nieuwe
baan. Nu kan hij zich weer volledig
richten op zijn trainingen. Tijdens de
wedstrijd voelde Marcel zich sterk
en liep met zijn concurrenten mee.
Halverwege de race moest hij afhaken, omdat hij z’n veter moest strikken. Ondanks het tijdsverlies heeft
Marcel binnen 2 kilometer weer
aangehaakt bij zijn concurrenten fi-

nishte in een tijd van 55,37 minuten,
waarmee hij zijn beste tijd ooit op 4
seconden na heeft genaderd en eindigde met deze tijd op de 4e plaats.
Goede prestatie
Jolanda ten Brinke van AKU is de
laatste drie weken flink ziek geweest, waardoor ze nog maar 1
week aan het trainen is. Jolanda heeft, zeker gezien de omstandigheden, een goede prestatie geleverd en werd 6e in een tijd van
1.03,53. Haar partner John van Dijk
was eveneens dik tevreden met zijn
tijd van 56.23 op de 10 Engelse Mijlen.
Overige SRT-atleten
Op de 5,3 km kwamen aan de volgende SRT-ers start:
Erwin Koopstra wilde in de 16 minuten eindigen, maar aangezien het
parcours te lang was is hij daar niet
in geslaagd maar wel erg dicht in de
buurt gekomen. Hij is liep een goede race en werd 4e na een tijd van
17:37 en deed een mooie poging om
zijn concurrenten te lossen.
Trainer Remi Bouwmeester kwam
ook aan de start op de 5 kilometer
en eindigde in een tijd van 18.58,
prima gelopen!
Kim Hittinger had niet helemaal
haar dag en finishte in een tijd van
22.49.
Erwin Sneek voelde zich niet lekker
vlak voor de start, maar is toch gaan
lopen. De wedstrijd was eigenlijk 2
kilometer te lang voor hem en is uiteindelijk niet gefinisht.
De volgende AKU atleten uit de
trainingsgroepen van Remi en Bert
Bouwmeester kwamen ook aan de
start:
Sjoerd Heemskerk, 7e plaats in
18.18. Bram Anderiessen, de kersverse Nederlands Kampioen indoor D-junioren op de 1 km, werd
nu 23ste in 19.50. Thijs Heemskerk
finishte in 23.54. Evelien Hooijman
kwam na 21.37 over de meet. Iselin
Keune na Evelien in 22.11. Mariëlle Hooijman in 25.42. Isabel Hooijman in 25.48 en Kirsten Heemskerk
in 30.30.

