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Voor de Amstelhoek zijn wij nog op zoek naar een

BEZORGER/stER

die op WOENSDAGMIDDAG onze krant wil bezorgen.
GOEDE vErDIENStE
Wil je meer weten? Bel dan tijdens kantooruren:
0251-674433 en vraag naar Rogier of Marco
WWW.vErSprEIDNEt.Nl

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

Start van de omlegging van de N201 bij de Tienboerenweg. Op de achtergrond de huidige provinciale weg

It giet oan… de N201
Uithoorn - Wat als de bekende
Friese uitdrukking het startschot
voor de ‘Tocht der tochten’ inluidt,
kan je die ook betrekken op de aanleg van de N201 op het grondgebied van De Ronde Venen. Want
vroeg in de eerste week van februari zijn door aannemer KWS eindelijk
de eerste graafwerkzaamheden uitgevoerd in de aanleg van de bouwweg voor de omlegging van de provinciale weg N201. Dat gebeurt nabij het kruispunt met de Tienboerenweg. Wie vanuit Mijdrecht in de
richting van Amstelhoek/Uithoorn
rijdt zal in het groene land op die
locatie al de nodige bedrijvigheid
zien. “Het tracé is afgebakend met
paaltjes die in het land staan, maar

zijn vaak moeilijk waarneembaar als
je het niet weet”, wijst een van de
KWS-medewerkers
desgevraagd
aan. “Het nieuwe kruispunt dat zal
worden aangelegd, ligt wat meer
noordelijker van de huidige weg. De
omgelegde N201 zal, komende vanuit de richting Mijdrecht bij het eerste bord langs de weg met daarop
‘N201 weg van ons allemaal’, wat afbuigen en t.z.t. op het nieuwe kruispunt worden aangesloten. In de
loop van het jaar zal dit veel duidelijker te zien zijn.”
Waar nu gewerkt wordt is een nat
gebied. Daarom zijn er al duikers
en buizen in de grond geplaatst
voor (grond)waterafvoer. De bouw-

weg die wordt aangelegd zal straks
met een bocht naar het noorden afbuigen om een paar honderd meter vanaf de Tienboerenweg parallel daaraan zijn weg te vervolgen.
Ter hoogte van de Betonmortelbedrijven Cementbouw BV wordt de
bocht naar het westen ingezet richting de locatie waar de tunnel onder de Amstel is gepland om te worden gebouwd. Het begin is er dus,
vier weken eerder dan gepland (begin maart). En nu maar hopen dat
de weergoden hun medewerking
willen verlenen om het werk zonder vertraging daadkrachtig voort te
zetten. Men loopt op dit traject namelijk bijna een jaar achter op schema.

Qui Vive MD1 plaatst zich voor
Nederlands kampioenschap
Uithoorn - Het team van Qui Vive meisjes D1 heeft binnen de hockeyvereniging geschiedenis geschreven door als eerste D-team
het Nederlands kampioenschap
zaalhockey te bereiken. Een uitstekende prestatie van deze speelsters
die met vechtlust, tempo en een
geweldig samenspel dit landelijke
kampioenschap wisten te bereiken
door afgelopen zaterdag de beste van Noord-Holland te worden.
Zij namen onder grote belangstelling deel aan het districtskampioenschap Noord-Holland in de sporthallen Zuid in Amsterdam. Op het
middagprogramma stond Amsterdam, HIC en Pinoké.
Erg goed
Om 14.00 uur was de eerste wedstrijd tegen Amsterdam. Qui Vive
startte erg goed. Het eerste doelpunt viel op een perfect moment.
Amsterdam kreeg namelijk de eerste strafcorner, maar die werd strak
uitverdedigd, pass naar voren, voorzet, doelpunt voor Qui Vive, stand
1-0. Gestaag wist de MD1 van Qui
Vive de voorsprong uit te bouwen
en te winnen met 5-1 van Amster-

dam. Wat een prestatie. De tweede
wedstrijd was tegen HIC. Die wedstrijd werd ook gewonnen met 4-1.
En het mooie was dat tegelijkertijd
Amsterdam won van Pinoké. Dat
was gunstig. Qui Vive had dus als
enige twee wedstrijden gewonnen
tot dan toe. Aan een gelijkspel tegen Pinoké, de laatste tegenstander, had Qui Vive genoeg. Dat klinkt
makkelijk, maar dat was het niet!
Bloedstollend
De laatste wedstrijd was bloedstollend. Pinoké begon met een vliegende keep. En van schrik scoorden de meisjes niet toen ze al in de
tweede minuut voor een bijna leeg
doel stonden... Jammer. Toch viel
snel daarna wel de 1-0 en de 2-0!
Maar Pinoké wist terug te komen
tot 2-2. De spanning was te snijden.
Weer kwam Qui Vive op een voorsprong 3-2, maar dat gaven ze uit
handen: het werd 3-3 en zelfs 3-4
voor Pinoké. De aanmoedigingen
van de tribune werden steeds luider: ‘Qui Vive, Qui Vive!!!’. Twee minuten voor tijd maakten de meisjes
de gelijkmaker uit een heel mooie
aanval: 4-4. Nu nog maar twee mi-

nuten te gaan: rust, de boel dichthouden, geen fouten meer maken.
Nog tien seconden... de supporters
van Qui Vive wilden al gaan aftellen,
maar toen kreeg Qui Vive nog een
strafcorner tegen. De strafcorner
werd genomen door Pinoké. Mis,
maar de bal ging niet meteen de
cirkel uit … nog een push op goal,
gered, en toen met een harde push
van Qui Vive werd de bal uit de cirkel gewerkt. Het verlossende fluitsignaal klonk en er kwam een oorverdovend gegil van de tribune! De
speelsters van Qui Vive MD1, Lotte,
Evianne, Sophie, Lisette, Ilse, Tessa,
Julia, Mitzi, Maureen, Fleur, Anke,
Felice, Sophie, coach Tim Bakker en
teammanager Maureen Diepgrond
zijn kampioen van Noord-Holland!
Een geweldige prestatie.
Komende zondag 13 februari neemt
de MD1 van Qui Vive deel aan het
Nederlands Kampioenschap zaalhockey in Dalfsen. Daar treden ze
aan tegen de andere districtskampioenen. Met veel supporters zal naar
Dalfsen worden vertrokken om de
speelsters naar het landskampioenschap te schreeuwen. En wellicht
opnieuw geschiedenis te schrijven.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Elfstedentocht
bij Amstelland
Uithoorn - De Uithoornse Schaatsvereniging Amstelland heeft deel-

genomen aan de Elfstedentocht op
de Jaap Edenbaan.
De kinderen schaatsten langs alle elf historische steden waarbij de

stempelkaart niet ontbrak. Natuurlijk werd dit alles afgesloten met
een heerlijke kop warme chocolademelk.

Huisvesting zelfontwikkelingsonderwijs nog niet bekend
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
heeft nog geen duidelijkheid gegeven over waar de nieuwe school
voor zelfontwikkelingsonderwijs zal
gaan komen. Deze vorm van onderwijs, gestoeld op het gedachtegoed van Maria Montessori, zal in
augustus dit jaar voor het eerst van
start gaan in Uithoorn. Maar waar
men zal worden gehuisvest is nog
niet duidelijk. Wel is de naam van de
school bekend, die krijgt de naam
‘Basisschool De Tra’. “Bij ons krijgen
de leerlingen wat meer ruimte om
zichzelf te zijn waardoor zij zich gemakkelijker op bepaalde gebieden
kunnen ontplooien”, legt Addy Vork
uit. Hij is initiatiefnemer van dit type
onderwijs dat vorig jaar door de minister van Onderwijs werd goed bevonden om er in Uithoorn officieel
mee te starten. Daarvoor wordt geld
uitgetrokken en de gemeente is bij
de wet verplicht hieraan haar medewerking te verlenen. Maar dat laatste verloopt tot nu toe stroef.
Niet blij?
Er gaan geluiden op dat de gemeente niet zo blij is dat er ‘weer’
een basisschool bijkomt in Uithoorn. Immers, er zijn nu negen basisscholen in Uithoorn, daarbij ook
de nieuwe Praktijkschool Emma
waarvoor op het Legmeerplein een
nieuw schoolgebouw wordt neergezet. Dat vindt men genoeg. ‘Basisschool De Tra’ is nummer tien en de
initiatiefnemers worden in elk geval
niet met open armen ontvangen.
Dat er behoefte bestaat aan dit type
onderwijs blijkt uit de drukbezochte
informatiebijeenkomsten door ouders in Buurthuis De Ponderosa. Bij
gebrek aan een eigen lokaliteit omdat er nog geen ‘schoolgebouw’ is,
heeft het bestuur van de stichting
Zelfontwikkelingsonderwijs voorlopig het buurthuis als ontvangstcentrum voor belangstellenden gekozen. “Vóór 1 maart zou de gemeente ons laten weten op welke locatie Basisschool de Tra zal worden
gevestigd. Terwijl er in Uithoorn nu
toch een prachtig aanbod aan onderwijs ligt, vanaf basisschool tot
bijzonder, voortgezet en praktijkonderwijs. Daar komen wij nu bij.
Mijns inziens is voor de eerstkomende tientallen jaren de behoefte
aan onderwijs wel gedekt. Dat mag
ook wel gelet op het zich uitbreidende woningbestand in de Vinckebuurt, Legmeer-West en De Kwakel. Uithoorn krijgt steeds meer inwoners waarvan de kinderen straks
naar school moeten. Keuze en diversiteit genoeg. Dus eigenlijk zou
de gemeente dit jaar als ‘het jaar
van het onderwijs’ moeten zien. Wij

zien onze bijdrage als een verrijking
voor het onderwijs in Uithoorn.”
Brede school?
Na maanden van overleg is er enkele weken geleden een gesprek geweest met de gemeente die het bestuur van de stichting Zelfontwikkelingsonderwijs al bijna twee jaar
heeft voorgehouden dat men ruimte zou krijgen in het schoolgebouw
aan de Johan de Wittlaan. Daar zijn
nu enkele klassen van de Regenboog als dependance gehuisvest.
Dat is mondeling overeengekomen
en zelfs schriftelijk bevestigd. Nu
echter werd gesuggereerd dat het
in plaats daarvan wel eens de brede school in de Legmeer-West kan
worden. ‘Daar is nog een aantal lokalen over en er is een exploitatietekort’, zo luidt de boodschap. Indirect blijkt het dan toch om een
geldkwestie te draaien. Plotsklaps
een wat vreemde beslissing als men
ziet naar de verdeling van de (basis)
schoollocaties over de gemeente.
In de Legmeer zijn straks de meeste scholen, het Thamerdal heeft er
slechts één (De Regenboog). Wordt
‘Basisschool de Tra’ in de Brede
School gehuisvest, zitten daar drie
basisscholen op een kluitje.
Servicegericht?
Het bestuur van de stichting had
ook al principeafspraken gemaakt
met Kinderdagverblijf ‘Borus’ die inpandig de naschoolse opvang wil
organiseren zodra basisschool De
Tra een feit is. Dat zou wel kunnen in
het pand aan de Johan de Wittlaan,

maar weer niet in de brede school
omdat daar andere naschoolse opvang is. Dan ligt het toch veel meer
voor de hand om dat allemaal in het
Thamerdal te houden? Ook al omdat er sprake van is dat er bij de gemeente plannen zouden zijn om in
het Thamerdal eveneens een brede
school te vestigen, waar dan uitsluitend de Regenboog in zal komen(?)
met voor- en naschoolse opvang...
Verder is er een groot verschil of ouders uit het Oude Dorp, waar straks
nog de Vinckebuurt bijkomt, hun
kinderen naar de Johan de Wittlaan
gaan brengen, of dat zij die straks
bij de brede school in de LegmeerWest moeten afzetten en ophalen.
Kortom, mensen willen weten naar
welke school zij straks hun kinderen moeten brengen. “Gemeente,
hak de knoop door, dan kunnen wij
ook verder met onze organisatie en
ouders van kinderen onze school
laten zien. Organisatorisch had het
allemaal al bekend kunnen zijn, het
gaat allemaal wel erg op z’n elf en
dertigst. Daar komt bij dat de gemeente vorig jaar november al wist
dat de minister een positieve beslissing had genomen. Dat heeft men
ons nooit uit eigener initiatief laten
weten. Wij zijn er na lang bellen via
het ministerie zelf achter gekomen.
Dat kun je dan moeilijk servicegericht en vriendelijk naar de inwoners noemen”, aldus Addy Vork die
nu hoopt op een spoedige voortgang van zaken om de school fysiek en organisatorisch verder van
de grond te krijgen.

Wordt Basisschool De Tra straks gehuisvest in de brede school?
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C O LO fO n
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 wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111

Openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten 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

scholieren op bezoek bij
gemeenteraad
Op 15 en 29 maart zal een aantal
klassen (5 VWO) van het Alkwin Kollege de gemeenteraad van Uithoorn
bezoeken.
In de raadzaal van het gemeentehuis spelen de leerlingen een raadsvergadering na onder leiding van de
(echte) voorzitter van de raad burgemeester Dagmar Oudshoorn. In het
debat komen stellingen aan de orde
waarop de verschillende jongerenfracties en het jongerencollege zullen gaan reageren.
Komende weken gaan de
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aLGemene infOrmatie
andere kabelfrequentie
officiële rampenzender
Bij een ramp is het belangrijk om af te
stemmen op RTV Noord-Holland, de
officiële rampenzender van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De kabelfrequentie van deze zender
is gewijzigd. U vindt RTV N-H op de
frequentie 94.4 MHz kabel. De etherfrequentie is ongewijzigd: 88.9 MHz.

Gemeente
van het jaar

Verkiezingen Provinciale staten

Bij de verkiezing van de leden van
provinciale staten op 2 maart 2011
mag een kiezer in een andere gemeente stemmen met een kiezerspas. Met de kiezerspas kunnen kiesgerechtigden stemmen in het hele
gebied waarvoor de verkiezing geldig is. In het geval van deze provinciale verkiezingen is dit binnen de hele provincie Noord-Holland. Voor het
aanvragen van een kiezerspas gelden de volgende bepalingen:

a. sCHrifteLijK VerZOeK

In het gemeentehuis zijn kosteloos
verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas te mogen
stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 februari 2011 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij
op de dag van de kandidaatstelling
(18 januari 2011) als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien de verzoeker bij volmacht mag stemmen. Bij inwilliging
van het verzoek wordt de beslissing
vermeld op de stempas, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerspas.

b. mOnDeLinG VerZOeK

Na ontvangst van zijn stempas kan
de kiezer ook, in plaats van een
(echte) raadsleden op bezoek bij de schriftelijk verzoek te doen, zich met
leerlingen van het Alkwin Kollege. De zijn stempas melden bij het gemeenraadsleden zullen gastlessen geven tehuis van de gemeente, waar hij op
tijdens Maatschappijleer. Daarbij zal de dag van de kandidaatstelling (18
gekeken worden naar hoe de plaat- januari 2011) als kiezer is geregiselijke politiek werkt, wie de Uithoorn- streerd en daar vragen om de stemse raad nu precies is en wat een raad pas om te zetten in een kiezerspas.
nu eigenlijk doet. Zo willen de raads- Dit omzetten kan gebeuren tot op uileden de interesse van de jongeren terlijk 25 februari 2011. Nadere inforvoor de plaatselijke politiek stimule- matie kunt u vragen aan Burgerzaren. Naar aanleiding van de bijeen- ken, tel.: 0297-513111.
komsten op 15 en 29 maart zullen interviews met de jongeren geplaatst
worden op de gemeentepagina en op
stemmen bij VOLmaCHt
de gemeentelijke site.
Bij de verkiezing van de leden van
provinciale staten op 2 maart 2011
mag een kiezer bij volmacht stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

a. maCHtiGinG OP
sCHrifteLijKe
aanVraaG

In het gemeentehuis zijn kosteloos
verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift

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

HOOfDLijnen OPenbare VerGaDerinG
GemeenteraaD 3 februari 2011

Nog tot en met 27 maart 2011 is de verkiezing ‘Gemeente van het Jaar’.
Doe mee en stem op Uithoorn. U kunt dat doen door naar www.gemeentevanhetjaar.nl te gaan en de vragenlijst in te vullen. U kunt de gemeente beoordelen op 10 onderdelen, zoals wonen, winkelen, dienstverlening en veiligheid. Alle gemeenten doen automatisch mee. Een
gemeente moet minstens 100 beoordelingen hebben om genomineerd
te kunnen worden voor de titel ‘Gemeente van het Jaar 2011’.

stemmen met een
KieZersPas in een
anDere Gemeente

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

moet uiterlijk op 16 februari 2011
door de kiezer worden ingediend bij
de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (18 januari 2011) als kiezer is geregistreerd. Degene die bereid is als gemachtigde op te treden,
moet op de dag van de kandidaatstelling (18 januari 2011) als kiezer
zijn geregistreerd. Bij inwilliging van
het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij moet de
volmachtstem tegelijk met zijn eigen
stem uitbrengen. De volmachtgever
is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te
nemen.

b. maCHtiGinG DOOr
OVerDraCHt stemPas

In plaats van een verzoekschrift in te
dienen, kan de kiezer tot en met de
dag van de stemming ook zelf een
andere kiezer machtigen voor hem
te stemmen: door zijn stempas aan
die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde
moet op de dag van de kandidaatstelling (18 januari 2011) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de
kiezer die de volmacht geeft. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk uitbrengen met zijn
eigen stem in de gemeente waar hij
staat ingeschreven. De volmachtgever kan een volmacht, die hij verleend
heeft door zijn stempas over te dragen, weer intrekken tot aan het moment dat de gemachtigde zijn stem
wil uitbrengen. Een kiezer mag niet
meer dan twee machtigingen aannemen. Nadere informatie kunt u vragen aan Burgerzaken, tel.: 0297513111.

Tijdens de raadsbijeenkomst van 3 februari 2011 hebben drie inwoners ingesproken over het onderwerp Stappenplan aanpak Europarei.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• Stappenplan integrale aanpak Europarei;
• Rapport Rekenkamer onderwijshuisvestingsbeleid;
• Lokaal onderwijskansenbeleid 2011-2015.
In de raadsvergadering heeft de fractie van Ons Uithoorn mondelinge vragen
gesteld over de oud- en nieuwviering 2010-2011
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over:
• Vaststellen bestemmingsplan De Kwakel;
• Nacalculatie en evaluatie Brede School Legmeer.
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen aangenomen:
• Vaststellen bestemmingsplan De Kwakel;
• Nacalculatie en evaluatie Brede School Legmeer;
• Omgevingsvergunning voor afwijken van een bestemmingsplan.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donderdag
17 februari 2011. Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de griffie (e-mail: griffie@uithoorn.nl of telefonisch 0297-513963).

VOOraanKOnDiGinG raaDsVerGaDerinG
17 februari 2011
Op donderdag 17 februari 2011 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Grenswijziging Kaag en Braassem;
Politiek Debat:
• Stappenplan integrale aanpak Europarei;
• Lokaal onderwijskansenbeleid.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 11 februari 2011 op de
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 16 februari 2011 staat de
agenda op de gemeentepagina.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad van Uithoorn, tel. 0297-513963 of e-mail: griffie@uithoorn.nl
Als u wilt inspreken in een vergadering van de raad moet u zich uiterlijk om
12.00 uur op de dag van de vergadering hiervoor hebben aangemeld bij de
griffie (per telefoon of e-mail).

Open
dag

Gemeente
Uithoorn

Kom kijken
in ons nieuw
ingerichte
gemeentehuis!

aanvragen van een
vervangende stempas

Op 12 februari
van 10.00 tot
14.00 uur bent
u welkom.

Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of wanneer u uw stempas
niet meer kunt vinden, dan kunt u nog
tot en met 1 maart 2011 een nieuwe stempas aanvragen bij Burgerzaken. Uw oude stempas wordt dan ingetrokken, waardoor deze niet meer
bruikbaar is tijdens de verkiezingen.

VerKieZinGsmarKt
De gemeente Uithoorn organiseert
i.v.m. de verkiezingen voor provinciale staten een verkiezingsmarkt. De
politieke partijen kunnen hier gebruik
van maken. De markt vindt plaats op
zaterdag 26 februari 2011 van 12.00
uur tot 15.00 uur in de passage van
het winkelcentrum Zijdelwaard.

Om 10:30 uur
officiële opening
door burgemeester
Dagmar
Oudshoorn.

T i jd e n s d eze op e n d ag z i jn al l e b al i es gesl ote n voor d e ge b r u i ke l i jke d i e n ste n .
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We zijn ter hoogte van Aan de Zoom
bezig met het aanleggen van een tijdelijke buskeerlus en bushalte in Legmeer-West. Deze buskeerlus zal ongeveer drie jaar dienst doen en is nodig
om de bewoners van Legmeer-West te
voorzien van openbaar vervoer dat voldoet aan de daarvoor regionaal afgesproken spelregels. Aannemer KWS is
inmiddels begonnen met het omleggen
van het fietspad tussen de rotonde en
JP. Sweelinckweg. Deze omlegging is
nodig om een bushalte te kunnen aanleggen aan de oostzijde van de Faunalaan. Ook aan de westzijde van de
Faunalaan komt een bushalte, met een
voetpad van en naar Buitenhof. Beide
bushalten zijn nodig om het Gezondheidscentrum ook met openbaar vervoer goed te kunnen bereiken.

tijdelijke afsluiting deel
Faunalaan

De weg tussen de rotonde en de buskeerlus krijgt een extra asfaltlaag. Bovendien wordt er cement in de asfaltlaag aangebracht tussen de rotonde en de busbaan om deze vanwege
het gewicht van de bussen, meer stevigheid te geven. Daarom moeten we
de Faunalaan tussen rotonde en busbaan van 24 tot 28 februari 2011 afsluiten voor alle verkeer. Het verkeer wordt
dan omgeleid via de Faunalaan en Aan
de Zoom. Tussen Aan de Zoom en de
Faunalaan laten we een tijdelijke rijplatenbaan aanleggen. U kunt tijdens
de afsluitingsperiode vanuit Buitenhof
langs de bouwketen over de busbaan
naar de Faunalaan rijden. Vervolgens
via de rijplatenbaan naar Aan de Zoom
en terug.

De planning van de
werkzaamheden is:
•
•
•

24 februari 2011,’s morgens: asfalteren busbaan-buskeerlus
24 februari 2011, ’s middags: asfalteren rotonde-busbaan
25 februari-28 februari 2011: aanbrengen cement in asfaltlaag. Dit
cement moet tot maandag 28 februari uitharden voordat er overheen
gereden mag worden.

nadere info

Voor vragen en verdere informatie kunt
u zich wenden tot de heer L. Disseldorp
van de gemeente Uithoorn. Hij is bereikbaar op tel. 0297-513111.

AAnleg nAtuurvrienDelijke oever
in het ronD en
steiger melDe

Op 21 februari begint aannemer
Jos Scholman met de aanleg van
een natuurvriendelijke oever
bij In het Rond. De werkzaamheden bestaan uit
het kappen van bomen, het rooien
van beplanting, het
ma-
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Algemene inFormAtie
ken van een nieuwe oever en het plaatsen van nieuwe beplanting en bomen.
Daarnaast wordt ook een steiger aangelegd bij Melde. Vanwege het kappen
van bomen moet de aannemer soms
een rijbaan van In het Rond tijdelijk afzetten. Het verkeer kan echter wel gewoon blijven rijden. Het ontwerp van de
natuurvriendelijke oever is samen met
een bewonerswerkgroep opgesteld.

Afsluiting poelweg van
28 februari t/m 4 maart 2011

Van maandag 28 februari 07:00 uur tot
vrijdag 4 maart 18:00 uur is de Poelweg
afgesloten voor al het autoverkeer. De
omleidingsroute loopt over Noorddammerweg en de Randweg. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid.

bouWhekken lAngs
ZijDelWeg bij AlkWin

AAnleg buskeerlus
en bushAlte in
legmeer-West

e

9 FebruAri 2011

In overleg met de directie van het
Alkwin Kollege worden aan weerszijden langs de Zijdelweg ter hoogte van
het Alkwin Kollege bouwhekken geplaatst, om te verhinderen dat voetgangers en fietsers daar de Zijdelweg oversteken. Aangezien daar geen officiële
oversteekplaats is, ontstonden regelmatig gevaarlijke situaties. Voetgangers en fietsers van en naar het busstation worden nu omgeleid via de oversteekplaats ter hoogte van de Prinses
Christinalaan. Meer info staat op www.
nhbereikbaar.nl

WerkZAAmheDen
ronD schumAnFlAt en
gAsperiFlAt
bomen

Vanaf 14 februari 2011 gaat de aannemer verder met het eind vorig jaar
begonnen verwijderen van onderbegroeiing op het grote stuk groen voor
de Schumanflat en Gasperiflat. Daar
moeten nog 11 bomen verwijderd worden om groeiruimte te maken voor de
te behouden bomen en in verband het
aan te leggen trapveld. Enkele van
de te kappen bomen hebben een beperkte levensverwachting. De te kappen bomen zijn met zorg uitgekozen. In
het najaar van 2011 is het plantseizoen
en dan laten we rondom de Schumanflat in totaal 63 nieuwe bomen planten.
In de groenstrook direct voor de Schumanflat worden 13 bomen geplant die
niet groot en hoog zullen uitgroeien, zoals Hazelaar, Okkernoot en Kers.

nieuwe bestrating

Medio februari begint de aannemer
ook met het aanleggen van nieuwe bestrating op het parkeerterrein. Dat gebeurt in fasen, zodat zoveel mogelijk
parkeervakken bereikbaar blijven; ook
de tijdelijk parkeerstrook langs de Europarei. Per fase zullen meer parkeervakken worden aangelegd dan opgebroken..

Duur werkzaamheden

De totale werkzaamheden, inclusief de
aanleg van wandelpaden en afwerken
van de grasvelden, zullen tot eind juni
2011 duren. Indien we nog een vorstperiode of lange regenperiode krijgen,
kunnen de werkzaamheden uitlopen.

nadere info

Voor meer informatie over de bomen
kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer Klaas de Jonge,
tel. 0297-513111. Indien u nog vragen
heeft over de aanleg van nieuwe bestrating kunt u contact opnemen met
de heer Emil Wanningen, tel. 0297513111.

hinDer voor verkeer
Door WerkZAAmheDen busbAAn
(ZuiDtAngent)

De provincie Noord-Holland legt een
vrije busbaan aan tussen busstation
Uithoorn en de kruising met de Legmeerdijk. Op verschillende plaatsen
zal de aannemer asfalteren, markering op de weg aanbrengen en nieuwe
openbare verlichting plaatsen. Het verkeer moet rekening houden met enige
overlast.

‘In het Rond’ (noord) en een deel van
de Wiegerbruinlaan afgesloten voor
verkeer. Deze afsluitingen zijn nodig
vanwege de reconstructie van de Zijdelweg en rioleringswerkzaamheden
aan de Wiegerbruinlaan. Er zijn omleidingroutes voor het verkeer gemaakt.
Hierbij is rekening gehouden met de
toegankelijkheid van winkelcentrum Zijdelwaard en de bereikbaarheid van de
bedrijven op het bedrijventerrein voor
vrachtverkeer. De omleidingsroutes
zijn met verkeersborden aangegeven.
Het gebied blijft bereikbaar voor hulpdiensten en andere (gemeentelijke)
dienstverleners. Overigens is de planning onder voorbehoud: het weer kan
de uitvoering vertragen.

gevolgen voor het
openbaar vervoer

verkeershinder op de n201
van 28 februari t/m 18 maart

Er komt een nieuwe middenberm in de
N201 en daarom wordt het autoverkeer
in de richting Aalsmeer van maandag
28 februari 07.00 tot vrijdag 18 maart
18.00 uur over een omleiding (over het
fietspad) langs het werk geleid. Fietsers rijden over de al bestaande omleiding voor fietsers langs de Betula over
het terrein van de Bloemenveiling.

Afsluiting Faunalaan van
maandag 21 februari t/m
vrijdag 25 februari

Tenslotte is de Faunalaan van maandag 21 februari 07:00 uur tot vrijdag 25
februari 18:00 uur gedeeltelijk afgesloten. Voornamelijk bouwverkeer maakt
gebruik van deze weg.

nadere info?

Heeft u vragen? Dan kunt u deze per email stellen aan de heer E. van Bezeij,
projectleider, via busbaanuithoorn@
noord-holland.nl

AFsluiting in het
ronD en Deel
WiegerbruinlAAn

Van 31 januari t/m 25 februari 2011 zijn

De verkeersmaatregelen hebben ook
gevolgen voor de busroutes van Connexxion. In overleg met Connexxion
zijn de volgende afspraken gemaakt
voor de periode 31 januari t/m 25 februari:
• De buslijnen 146 en 170 rijden niet
door het gedeelte van de Alfons Arienslaan tussen Potgieterlaan en
Wiegerbruinlaan. De bussen rijden
in plaats daarvan door de Potgieterlaan en Guido Gezellelaan.
• De bushalte op de Wiegerbruinlaan
ter hoogte van Het Hoge Heem en
de haltes langs de Alfons Ariënslaan vervallen tijdelijk.
• De buslijnen 142 en 242 rijden niet
via In het Rond. Ter vervanging hiervan zet de gemeente een pendellijn
in: met een taxibus reizen passagiers vanaf de halte Aan de Zoom
(t.o. Geertruidahoeve) en de haltes In het Rond naar de kruising
In het Rond/Zijdelweg. Van daaruit
kunnen zij overstappen op bus 142
of bus 242 bij de halte hoek A. van
Schendellaan/Zijdelweg.
Actuele informatie kunt u vinden
op de website van de gemeente,
www.uithoorn.nl en de provincie,
www.nhbereikbaar.nl.

meer informatie

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

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

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

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.

meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 20 feb. Expositie Anders dan Anders, galerie Fort a/d/ Drecht. Werk
van Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien van Schie en
Jan de Valk. www.galeriefortaandedrecht.nl
12 feb.
Open dag nieuwe publieksruimtes in gemeentehuis, 10.0014.00 u.
13 feb.
Enge bos-excursie, start om 14 uur bij Drechtdijk 49 (cactuskwekerij)
13 feb.
Workshop Zilverklei bij CREA, Fort a/d Drecht. 12.00-16.00 u.
Kosten € 47,50 (incl. zilverklei). Inschrijven: 0297-561291.
18 feb.
Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 uur
19 feb.
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel. Zaal open 9.15 uur
Aanvang 10.00-18.00 u. € 10,00; inschrijving t/m 16 feb.
20 feb.
SCAU presenteert in Thamerkerk een concert door Amsterdams Windquintet. Aanvang 14.30 uur. Entree: € 12,-.
25 feb.
Optreden van duo To Enjoy, 15.00 uur in wijksteunpunt Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten. Kaart- verkoop
in februari aan de bar in wijksteunpunt.
26 feb.
Verkiezingsmarkt bij winkelcentrum Zijdelwaardplein i.v.m.
Provinciale Statenverkiezingen, 12.00-15.00 u.
3 maart
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vorrmen van dagbesteding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur

8 maart
15 maart
20 mrt.
25 maart
1 april
2 april
3 april
5 april
12 april
16, 22 en
23 april
5 mei
2 juni
5 juni
21 juni
12 juli
11 okt.
18 okt.
29 nov.

Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.
SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina Albrink “Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 u. Entree:
€ 12,-.
Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 u.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 u.
Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00 u.
€ 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk. Aanvang 14.30 u.
Entree €12,50. Kaarten via de webshop www.kilshannig.nl of
op de dag zelf aan de zaal.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 u.
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans,
19.00 u.
‘Vrouwen op bestelling’ uitvoering in het Dorpshuis De Quakel
20.15 u., zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50)
13.30 u.
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel, inschrijving 10.00-12.00 u.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud, start
tussen 11.00 en12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. Deelname
is gratis.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? Aanvang: 19.00 u.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 u.

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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O FFI C I Ë LE ME DEDE LI N GE N E N B E KE N DMA KI N 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, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

-

-

Verkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de
lading zwaarder zijn dan 35 ton op de Boterdijk tussen de Watsonweg en de
Drechtdijk en instellen parkeerverbod aan weerszijden van de Boterdijk ter
hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74. Inzageperiode:
2 februari t/m 16 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der Waals, 0297513111.
Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 Inzageperiode 11 februari 2011 t/m 24 februari 2011. Nadere info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297- 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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.

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Goudlijster 6, aanvraag omgevingsvergunning voor vergroten van de woning
en het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant. Ontvangen 31 januari 2011
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 179, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 31 januari 2011
Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Herman Gorterhof 144, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 30 januari 2011.
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Kwakelsepad 10, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vernieuwen van een winkel-woonruimte met industriehal in een gemeenschappelijke woonruimte met slaapvertrekken.
- De Kwakel Zuid, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van 134 woningen.
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:
De Kwakel
- Boterdijk 60-74, 96-114, 117, 119, 125, 127, 141 - 159, aanvraag vergunning
voor het oprichten van 35 woningen / appartementen.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Watsonweg 2, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een ﬁetsbrug Park Krayenhoff.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging van drie verordeningen als gevolg van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet. Het gaat om aanpassing van de Afvalstoffenverordening Uithoorn 2008, de Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2009 en
de Bouwverordening 2007. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Drie verkeersbesluiten t.b.v. gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij
woning:
1. De Merodelaan 6, Uithoorn
2. De Merodelaan 126, Uithoorn
3. Ruwe Bies 4, Uithoorn
Inzageperiode: 19 januari t/m 2 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der
Waals, 0297- 513111.
- Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg
voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Inzageperiode 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Nadere info: de heer M. Brink, tel. 0297- 513 111

VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe u
dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
De Kwakel
- Hoofdweg achter 145, omgevingsvergunning voor het oprichten van een breedkapkas. Bezwaar: t/m 15 maart 2011.
- Noorddammerweg 30, melding ontvangen van het organiseren van een outletverkoop van Amstelhof Health Club & Intersport/ Duo Sports van 12 t/m 14 mei
2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Burgemeester Kootlaan, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
langzaamverkeersbrug. Bezwaar: t/m 18 maart 2011.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 60, reguliere bouwvergunning voor het plaatsen van een lichtbak
aan de gevel. Beroep: t/m 23 maart 2011
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Bruine Lijster 34, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakopbouw.
Bezwaar t/m 14 maart 2011.
- Witkopeend 62, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning aan
de achterzijde en het realiseren van een onderheid terras. Bezwaar t/m 15
maart 2011.
- Eger 42, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning aan de achterzijde. Bezwaar 16 maart 2011.
Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Wiegerbruinlaan 73, omgevingsvergunning voor het vestigen van een bedrijf in
caravans en accessoires. Bezwaar: t/m 18 maart 2011.
- Pieter Langendijklaan 5, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel. Bezwaar: t/m 21 januari 2011.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166, melding ontvangen van het organiseren van een magazijnverkoop van The Society Shop

- van 24 maart t/m 28 maart 2011.
- van 22 september t/m 25 september 2011.
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED,
POSTZEGELPLANNEN 2011”
Het bestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011’ heeft betrekking
op vijf ontwikkelingen in het landelijk gebied van de gemeente Uithoorn. Dit zijn
ontwikkelingen op perceelsniveau. Het gaat het om:
- Banken 1a, legalisatie van een atelierruimte
- Drechtdijk 87, legalisatie van een verharding
- Drechtdijk 89, wijziging bestemming ten behoeve van kwekerij
- Drechtdijk 90, nieuwbouw van een veestal
- Steenwijkerveld 21, nieuwbouw van opslagruimte.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, postzegelplannen 2011’ ligt
in het kader van de inspraakprocedure van 11 t/m 24 februari 2011 ter inzage. Het
bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.uithoorn.nl.
Daarnaast ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties en de eventuele reacties van instanties als Rijk, Provincie en Waterschap zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de Gemeenteraad indienen. De Raad zal
vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de
website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 9 februari 2011
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij 6 meldingen hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
- Sportvereniging KDO, Vuurlijn 51 te De Kwakel voor een verandering van de
inrichting: oprichting clubgebouw per 17 november 2009 (type A-bedrijf);
- MK De Kwakel B.V voor het oprichten van een groothandel in tuinbouwmaterialen en warmtekrachtinstallaties (type A-bedrijf);
- Kwekerij Toppunt, Kalslagerweg 22 te De Kwakel voor de oprichting van een
boomkwekerij.
- Label54 B.V. Ondernemingsweg 56A voor het oprichten van een internet kleding bedrijf. (type A-bedrijf).
Besluit landbouw milieubeheer
- Maatschap de Jong-de Wit, Jaagpad 16 te De Kwakel voor de uitbreiding van
een bestaande rundveestal;
- Zorgboerderij Inner-Art, Vuurlijn 36 te De Kwakel voor het uitbreiden van de
werking van de inrichting per 2007.
Op deze inrichtingen zijn algemene regels van toepassing waardoor de vergunningsplicht op grond van de Wet milieubeheer vervalt. De Algemene wet bestuursrecht biedt geen mogelijkheid tot het inbrengen van bedenkingen of het instellen
van beroep.
Uithoorn, 9 februari 2011
WET MILIEUBEHEER, kennisgeving ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend, dat zij voornemens zijn
om positief te beschikken op de aanvraag van PPG Coatings b.v. om een nieuwe,
de gehele inrichting omvattende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor
Verffabriek Uithoorn, gevestigd op het perceel Amsterdamseweg 14 te Uithoorn.
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 10 februari t/m
23 maart 2011 ter inzage in het gemeentehuis, tijdens de openingstijden van de
receptiebalie (maandag t/m donderdag 8.30-17.00 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur).
Tegen vergoeding van de kosten krijgt u desgewenst een afschrift van de ter inzage gelegde stukken. Na (telefonische) afspraak kunt u de stukken ook buiten
de werkuren inzien.
Gedurende bovengenoemde termijn heeft iedereen de gelegenheid naar keuze
schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerpbesluit bij ons college naar voren te brengen (postadres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Mondelinge
zienswijzen kunnen - bij voorkeur na telefonische afspraak - uitsluitend naar voren
worden gebracht gedurende de kantooruren. De indiener van een zienswijze kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe
moet schriftelijk bij ons worden ingediend. Nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij
het cluster Vergunningen (tel. 0297-513111).
Uithoorn, 9 februari 2011

WWW.UITHOORN.NL
Te koop:
2x kinder skihelm 1x gebr. rood
10 euro p.st. Gaastra d.bl. jongensjack mt. 140 40 euro.
Tel. 0297-533198

Te koop:
Lichteiken eettafel 180x97 plus
6 stoelen 200 euro. Salontafel
105x105 100 euro.
Tel. 0297-563923

Te koop:
4-pits rvs gaskooktoestel met
vonkontsteking en glazen afdekplaat i.pr.st. en mooi 50 euro.
Tel. 0297-566061

DE NIEUWE PEUGEOT 508. NU IN ONZE SHOWROOM.

knip uit

*

3
Bij aanschaf van De

5

Deuren voor
De prijs van

MitsuBishi colt
*Ook zonder coupon, actie loopt t/m 30 april 2011

VANAF € 25.740,Gem. verb. (afh. van type motor en model) l/100 km: 4,4-7,3; km/l: 22,7-13,7; CO2: 115-169 gr/km.

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V.
Aalsmeer Aalsmeerderweg 101 Tel.: (0297) 32 10 26
Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11
Woerden Kuipersweg 38 Tel.: (0348) 41 10 44
Alphen a/d Rijn Curieweg 1 Tel.: (0172) 47 72 77 www.hanslammers.nl
De Peugeot 508 is er vanaf € 25.740,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van de CO2-uitstoot verwerkt.
Wijzigingen voorbehouden. Getoond model kan in details afwijken van de werkelijkheid. Vraag in onze showroom naar de voorwaarden of kijk op www.peugeot.nl.
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iNFOrMAtieF
COLOFON
Verschijnt woensdag

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

EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

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

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

Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

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

vvv/ANwB
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDiTiE 3
OPlAAg 14.200
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 emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
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DiereNHULP

PsyCHOLOgisCHe
HULPverLeNiNg

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

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

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater
met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met
in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.
Hij heet Pablo.
- PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is Donder. Heeft een fel
geel bandje om en een naamkokertje.
- Het Fort in De Kwakel, kleine grijze/zwart cyperse kater van
16 jaar. Zijn naam is Dompel.
Gevonden
- Jan Luikenlaan in Uithoorn, middelgroot lichtbruin konijn met zwarte
kraag.
- Hoek Mijdrechtse Zuwe/N201 in Amstelhoek, konijn. Oranje/lichtbruin met witte kraag en witte borst.
- Boterdijk in De Kwakel, kater. Wit met zwarte vlekken. Punt van zijn
staart is ook zwart.
- Scheepsmaker in Wilnis, kitten. Blauw/grijs met witte poten en bef.
- Westzijde in De Hoef, zwart jong katje.
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken.

Nu kwaliteit en service van
Balk Rijwielen in Kudelstaart
Kudelstaart - Rinus Bon Tweewielers in Kudelstaart is per 1 februari overgenomen door Balk Rijwielen uit Nieuw Vennep. Huidige eigenaren, de broers Wilco en Armando van der Hoorn, vertellen over het
ontstaan van het bedrijf Balk.“
“Nadat Klaas Balk in zijn tijd als
profwielrenner een zeer zwaar ongeluk heeft gehad in Haarlem, betekende dit voor hem het einde van
zijn mooie carrière als wielrenner
met veertien Nederlandse titels op
zowel weg als baan en twee deelnames aan de Olympische spelen
in Mexico in 1968 en München in
1972. Doordat hij van het materiaal
voor de wielersport volledig op de
hoogte was, kon hij daarmee verder in de handel. Klaas begon dus
in april 1976 zijn eigen winkel aan
de Venneperweg in Nieuw Vennep
in een oude slijterij. Het winkeltje
van negentig vierkante meter draaide goed en al snel werden er naburige panden bijgetrokken. Klaas
deed destijds alles nog in z’n eentje
met af en toe een ambulante hulp.
In augustus 1986 kwam ik, Wilco, in
dienst en werd twaalf jaar later vennoot van Klaas.
De groei van het bedrijf ging gestaag door. Ook Robert van der
Meer kwam erbij in dienst. Na een
aantal verbouwingen werd er voor
gekozen om in 2002 te verhuizen
naar de huidige locatie aan de Hugo
de Vriesstraat 56 in Nieuw Vennep,
omdat de toen nieuwe wijk Getsewoud in volle aanbouw was en we
zo op de grens van het oude en
nieuwe deel van Nieuw Vennep terechtkwamen. Klaas is in 2005 uitgetreden en vermaakt zich nog dagelijks op of rond de fiets en is met
jonge talenten bezig, omdat de wielersport hem waarschijnlijk nooit
los zal laten. De ruimte is nu ruim

700 vierkante meter met een even
zo grote magazijnvloer, die gevuld
is met uitsluitend kwaliteitsfietsen
van gerenommeerde merken en alles wat maar met fietsen te maken
heeft. Mijn broer Armando heeft ons
team vier jaar geleden versterkt. Gelukkig had hij genoeg vakkennis opgedaan in sportzaak Duosport. We
hebben een professioneel team.
Wat ooit begonnen is als passie is
uitgegroeid tot een bedrijf waar we
trots op zijn met z’n allen en waarvan de kwaliteit en service altijd
hoog in het vaandel staan.”
Opruimingsactie
Wilco vervolgt zijn verhaal: “De
kans deed zich voor om Rinus Bon
Tweewielers aan de Kudelstaartseweg 224 over te nemen. Onze collega Robert van der Meer zal aldaar,
als ervaren rot in het vak, de hoogstaande service en klantadvisering waarnemen, maar ook Jan Bon
blijft gewoon werkzaam in de zaak.
De openingstijden zijn echter gewijzigd. Deze zijn, net als in Nieuw
Vennep, van dinsdag tot en met vrijdag van negen tot zes uur, op zaterdag van negen tot vijf en op vrijdagavond van zeven tot negen uur. Op
de maandag zijn we gesloten. Volgende week start er een grote opruimingsactie in verband met de restyling van de winkel. We willen er
graag in Kudelstaart ook weer een
top fietsenwinkel van gaan maken
waarin we volop fietsplezier kunnen aanbieden. Rest ons nog om de
oud-eigenaren Ilian en Rick hartelijk
te bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons team. Wij hopen dat
zij een mooie nieuwe toekomst tegemoet gaan.” Voor meer informatie:
www.balkrijwielen.nl.
Door Miranda Gommans

Nieuwe leerlingen bij KnA
door Jeugd Activiteiten Pas
Uithoorn - De afgelopen 4 weken
heeft een twintigtal kinderen actief
deelgenomen aan de blokfluitlessen en slagwerklessen bij KnA via
de Jeugd Activiteiten Pas.
De jongens en meisjes leerden in 4
weken de grondbeginselen van het
blokfluiten en bij het slagwerk de
maatsoorten te klappen, slaan met
beatring e.d. en uiteindelijk op een
echte trom.
De laatste les was een kijkles waar
ze hun vorderingen konden laten
zien aan ouders, broertjes/zusjes en
grootouders.
De blokfluitgroep had in 3 groepen
een liedje ingestudeerd dat zij met
begeleiding van een CD lieten horen en een groot applaus opleverde.
Toch knap na 4 weken repeteren.
De slagwerkertjes in spe lieten hun
kunsten ook aan het publiek zien en
horen en vier jongedames mochten

ook nog hun kunnen laten zien op
een trom.
KnA had zelf ook leerlingen van de
vereniging bereid gevonden om wat
te laten horen Kirsten Lindeboom
liet een stukje op haar blokfluit horen en Ivo Groenendijk, Noah van
Welbergen, Robbert Fiege en Bobby
Kranendonk lieten een paar stukjes
slagwerk horen, zodat alle leerlingen van de JAP konden horen wat
er in de toekomst allemaal te spelen is.
De JAP heeft KnA zeven nieuwe
leerlingen opgeleverd, zowel bij het
slagwerk als de blokfluit.
Iedereen die interesse heeft voor
blokfluit of slagwerk is van harte welkom. Ook voor andere instrumenten zoals trompet, trombone en
saxofoon kun je terecht bij Muziekvereniging KnA.

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.
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Veel klachten over
afsluiting fietsverbinding
Kootpark
Statenlid Massom dringt
nogmaals aan op openstellen fietsverbinding Kootpark.
PvdA Statenlid Gohdar Massom heeft het provinciebestuur van Noord-Holland opnieuw opgeroepen de hermetisch afgesloten fietsverbinding tussen Burgemeester
Kootlaan en de Weegbree in
Uithoorn open te stellen buiten
werktijden en de werkzaamheden snel af te ronden.
In opdracht van de provincie
Noord-Holland worden in Uithoorn al geruime tijd werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de
vrijliggende busbaan van de
Zuidtangent. Als gevolg van
deze werkzaamheden heeft de
provincie de enige fietsverbinding tussen het Kootpark en
de Legmeer hermetisch afgesloten tot circa april 2011.
Naar aanleiding van klachten
van ontevreden omwoners van
het Kootpark riep Massom afgelopen zomer de provincie
op mee te denken met de omgeving en de fietsverbinding
open te stellen.
In september 2010 wees gedeputeerde Elisabeth Post
(VVD) - Verkeer het verzoek
van Massom af. Als argument
werd aangevoerd dat dit vanwege de werkzaamheden niet
mogelijk is.
Inmiddels 5 maanden verder is
de onvrede en het onbegrip bij
de omwoners alleen maar toegenomen. Ter hoogte van de
fietsverbinding zijn in de afgelopen periode nog steeds geen
werkzaamheden gesignaleerd.
De werkzaamheden hebben
hoofdzakelijk ter hoogte van

de Zijdelweg plaatsgevonden.
Voor zover zichtbaar wordt de
geasfalteerde busbaan slechts
sporadisch gebruikt om vanuit
de bouwkeet de bouwplaats
bij de Zijdelweg te bezoeken Het gerelateerde vrachtverkeer vindt via de Zijdelweg
plaats.
De alternatieve fietsroute via
de Zijdelweg, die door de provincie zelf werd geadviseerd, is
inmiddels ook afgesloten. De
enige acceptabele fietsroute
die overblijft zou via de Faunalaan zijn, echter daar zijn ook
bouwwerkzaamheden.
De Faunalaan is zo vervuild dat
men regelmatig door de dikke
blubber moet.
Daarnaast is deze weg afgelegen en zonder verlichting.
Massom: “Het is lastig geworden om het Kootpark per fiets
of wandelend te bereiken.”
Het is haast onmogelijk geworden om richting Amstelveen te fietsen.
Ook de veiligheid komt bij de
omleiding voor de voetgangers
en fietsers in het geding.
Massom wil dat de fietsverbinding weer opengesteld wordt
buiten werktijden en de werkzaamheden moeten zo snel als
mogelijk worden afgerond.
Op het verzoek van Masson wil
Elisabeth Post (VVD) slechts
telefonisch reageren en verder
weigert zij alle medewerking.
Op de vraag waarom de route
volledig afgesloten blijft wordt
geen antwoord gegeven. Zij
toont geen enkel gevoel voor
de risico’s die o.a. schoolgaande kinderen dagelijks moeten
lopen.
Willem Duifhuis
Uithoorn

Knotgroep op herhaling
bij Fort Nigtevecht
Uithoorn - Komende zaterdag 12
februari haalt Knotgroep Uithoorn
de klus in die uitgevoerd had moeten worden op 18 december. Dat
was het weekend dat gladheid en
sneeuw al het verkeer onmogelijk
maakten. Ook voor knotters die naar
de werkplek wilden gaan.
Die werkplek is de Liniedijk bij het
Fort Nigtevecht. Langs die Liniedijk staan in een rij zeer oude knotwilgen, bejaarde monumenten, die
heel zorgvuldig weer ‘bijgeknipt’
moeten worden.
Eens in de drie jaar moet dat gebeuren, anders is het risico van omwaaien te groot.
De Knotgroep gaat van deze rij wilgen weer een deel knotten. Vanaf
9.00 uur tot 13.00 uur.
Verzamelpunt is het Fort Nigtevecht.

De route daarheen is: over de N201,
onder de A2 door, bij Loenersloot
rechtsaf en onder het spoor door, en
bij het Amsterdam-Rijnkanaal linksaf. Na 6 km links, tot bij het Fort.
De Knotgroep zorgt voor koffie en
koek halverwege, en voor soep aan
het eind. Neem zelf een beker plus
lepel en degelijk waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor goed gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 9 februari 2011

Leerlingen scholengemeenschap
Thamen bouwen eigen huis

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Vlees, geen vlees, of ander vlees
Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Uithoorn – Door leerlingen van het
Thamen in Uithoorn wordt op dit
moment een compleet “huis” gebouwd. De derde klas van de afdeling bouwtechniek bouwt naast de
reguliere lessen en opdrachten een
compleet huis. Dit vakoverstijgende project wordt door verschillende vakken gedragen. Bij Wiskunde
worden berekeningen op het project losgelaten en de leerlingen van
de afdeling elektrotechniek brengen een “offerte” uit om de elektra
te mogen aanleggen. Doordat de
leerlingen bij verschillende vakken
met één project bezig zijn zien ze direct het resultaat. Op deze manier
zijn de leerlingen praktijk gericht en
betekenisvol aan het leren. Het hele
project staat onder leiding van docent Jaap Stam die gelijk optreedt
als projectleider en docent Aad van
de Sande die de sponsoring coördineert. De bedoeling is dat er elk
jaar een groot project wordt gerealiseerd door de leerlingen. Je kunt
dan denken aan bijvoorbeeld een
tuinhuisje, serre, dakkapel of een
boot. Op deze manier brengen de
leerlingen de opgedane leerstof gelijk in de praktijk. De bouw wordt
mede mogelijk gemaakt door: Piqué
Bouw BV, Bouwmaterialenhandel
De Bedijking BV, H.M. Scheppingen
Aannemingsmij, Bruil Oudenhallen Prefab Beton, Blom Metaal, Silka Kalkzandsteen en Patkel podium
en steigerbouw Aalsmeer.

Wij zijn met z’n vijven thuis, 2 vleeseters, 2
vegetariërs, en 1 half-om-half. Vroeger aten
we allemaal vlees, maar het moeten snijden
in een kippenhart deed onze oudste dochter 5
jaar geleden besluiten om vlees voortaan van
haar menu te schrappen. Onze jongste dochter
volgde al snel haar voorbeeld. Van dat besluit
zijn ze nooit meer teruggekomen.
Wat heeft vlees nu te maken met natuur en
milieu? Meer dan u denkt!
Voor vleesproductie is veel grondoppervlak
nodig. Wereldwijd is dat momenteel ongeveer
70% van het totale landbouw areaal. Daar is
geen ruimte voor natuur.
Bij vleesproductie komen veel broeikasgassen
vrij, en dat is niet goed voor het milieu.
Vleesproductie is inefficiënt, één kg diervoeding levert minder dan 100 gram rundvlees op.
Mensen kunnen veel landbouwproducten ook
prima direct eten in plaats van ze eerst door
dieren te laten omzetten tot vlees.
Over dierenwelzijn heb ik het dan nog niet
gehad.

Moeten we dan allemaal vegetariër worden?
Dat is niet nodig, maar we zullen in de toekomst
wel minder vlees moeten gaan eten. Dat kan
trouwens ook prima tegenwoordig. Kijk maar
eens in het schap bij de supermarkt. Het aanbod aan vleesvervangers is overweldigend. En
die ‘vego-burgers’ smaken steeds beter, probeer ze maar eens!

Een andere optie is om ander vlees te gaan
eten. En dan bedoel ik niet struisvogels, nee,
ik bedoel insecten! Op het eerste gezicht lijkt
dat vreemd en misschien wel eng, maar als je
even doordenkt, is het eigenlijk een heel goed
alternatief.
Zo’n 80% van de wereldbevolking eet al insecten als onderdeel van hun dagelijks menu.
Insecten zijn koudbloedig en produceren mede
daardoor veel efficiënter vlees dan koeien en
varkens. Eén kg diervoeding levert meer dan
500 gram insectenvlees op. Insecten hebben
weinig ruimte nodig om te groeien, en ze hebben ook weinig water nodig. Ze zitten graag
dicht op elkaar. Ze hebben geen antibiotica
nodig, en hebben geen ziekten die overdraagbaar zijn op de mens. Insecten hebben een
hoge voedingswaarde, en vormen een goede
bron van eiwitten, gezonde vetzuren en belangrijke vitaminen en mineralen. Met andere
woorden, gekweekte insecten zijn een relatief
milieuvriendelijk en duurzaam alternatief om
een groeiende wereldbevolking van eiwitrijk
voedsel te voorzien.
Ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat
duren voor de sprinkhaan-burger en de meelworm-burger in het schap van de supermarkt
verschijnen, maar ben ervan overtuigd dat ze
er aan gaan komen.
Groeten van een (nog vlees etende) IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Op de foto: Derek Starink van het Van Kouwen Business Center en Frank Vahle van Sport en Health Club Amstelhof

Vermeij Uithoorn en Amstelhof zorgen
samen voor vervoer Villa Amstelhof
Uithoorn - Afgelopen dinsdag werden er drie nieuwe Fiat Panda’s afgeleverd bij Sport en Health Club
Amstelhof. Zo breidt de samenwerking met de Van Kouwen Automotive Groep zich verder uit.
Van Kouwen zette vorige maand al
een Abarth 500 neer in de sportschool om geld in te zamelen voor
de stichting KiKa. Deze actie loopt
nog tot 11 februari a.s. Tevens krij-

gen klanten van Van Kouwen bij de
APK keuring van hun auto een tegoedbon voor een APK keuring van
hun lijf bij Sport en Health Club Amstelhof.
Dinsdag werden er drie nieuwe Fiat Panda’s, één van de meest milieuvriendelijkste auto’s van dit moment, ingezet voor Villa Amstelhof.
Villa Amstelhof is een sportieve na-

EHBO St. Camillus

Eerste hulp in ‘t Buurtnest
Uithoorn - Bij EHBO-vereniging
St. Camillus is de afgelopen maandag, in het Buurtnest, weer druk geoefend met het redden van mensen
die bij bosjes dreigden de stikken,
of die bewusteloos neervielen en
in stabiele zijligging moesten worden gelegd om de ademhaling veilig te stellen. Er waren ook velen die

een voet of pols hadden verstuikt en
die een zwachtel behoefden om de
zwelling te verminderen. Aan een
tafel werden hersens gekraakt om
de juiste antwoorden te geven op
vragen met betrekking tot brandwonden, zonnesteek of juist letsels
die ontstaan waren door onderkoeling of bevriezing. Een lokaal verder

schoolse opvang speciaal voor leden van Health Club Amstelhof. Zodra de school is afgelopen, begint
een veelomvattend programma dat
afwisseling biedt, de saamhorigheid
stimuleert, sociale vaardigheden
versterkt en het prestatieniveau verhoogt. Het vervoer van de kinderen
van school naar Villa Amstelhof zal
vanaf nu plaatsvinden met de drie
nieuwe Fiat Panda’s.
stond een groep EHBO’ers met interesse een wielrenner te bestuderen die met zijn fiets over de kop
was gegaan, en uiteraard werd dit
slachtoffer ook prima geholpen!
Een week eerder werd er ook al
peentjes gezweet bij Camillus. Praktisch alle leden zijn in het bezit van
een certificaat om de AED te bedienen in geval van hartfalen. Maar
het is van het grootste belang dat je
je kennis wel up to date houdt en
dus 1x per jaar op AED-herhaling
moet. Dat betekent, naast wat theorie, een volledige reanimatie- en
beademingsoefening uitvoeren met
daarbij een juiste hantering van het
AED-apparaat. Dit alles onder het
deskundig toeziend oog van een
kaderinstructeur. Het volhouden
van reanimatie totdat er deskundige
hulp arriveert kost best wat inspanning! Toch prettig als je, in geval van
nood, dan toch een beetje weet wat
je kunt verwachten...
Voor de EHBO’ers zit het oefenseizoen er weer op. Er volgt in mei
nog een interessante lezing van de
Brandwondenstichting.
Maar als je interesse hebt in een
cursus EHBO (inclusief AED) vóór
de zomer, of in een aparte cursus reanimatie met AED, neem dan
even contact op met A. van Zanten:
0297-561758, of kijk op:
www.ehbo-camillus.nl, of mail:
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl

Ouderbijeenkomst JONGleren
in het verkeer op obs Toermalijn
Uithoorn - Afgelopen weken hebben de kleuters van de Toermalijn
gewerkt met het project JONGleren in het verkeer van de schoolbegeleidingsdienst Onderwijsadvies.
Het project bestaat uit een materialenkist met divers materiaal om met
kleuters spelenderwijs met verkeer
aan de slag te gaan. Er is kennisgemaakt met diverse vervoersmiddelen. Zo hebben de kinderen de binnenkant van een ambulance mogen
bekijken en kregen uitleg over het
rijden er mee. Ook kwam er een bus
bij de school staan en tot hun verrassing werd er ook een stukje met
de bus gereden. Dit was erg spannend, want veel kinderen hadden
nog nooit in een bus gezeten. Een
ouder was met een kinderbakfiets
naar school gekomen. Iedereen wilde natuurlijk even in de bakfiets zitten. In de klassen werden vliegtuigen en verkeerslichten geknutseld.
Er zijn verkeersborden geschilderd
en zebrapaden gemaakt. Iedere dag
werd er een prentenboek over verkeer voorgelezen. Het project werd
afgesloten met een ouderavond. Tij-

dens deze bijeenkomst konden de
ouders hun kennis testen over kinderen in het verkeer en werd praktische informatie gegeven over verkeersopvoeding en veilig vervoer
van kinderen. Er werd een dvd ver-

toond over hoe kinderen zich in het
verkeer bewegen en waar je als volwassene rekening mee moet houden. Tot slot lieten de leerkrachten
foto’s zien, die ze tijdens het project
van de activiteiten gemaakt hadden.

Benzinestation Kroezen biedt full-service concept in automobiliteit

Samen goed voor een totaalpakket aan automobiliteit
Auto Service Uithoorn neemt het
technische deel voor zijn rekening

Interieurreiniging en poetsen van auto´s

Uithoorn - Eigenaar Arend Kroezen van het bekende
benzinestation aan de Anthony Fokkerweg, is hard op weg
zijn doelstelling te realiseren om klanten een full-service
pakket aan mobiliteit te bieden. Daaronder levering van
motorbrandstoffen, de autowasstraat met poetsservice, een
passend aanbod aan dranken en etenswaren in de shop voor
onderweg en inmiddels een groot aantal (top)occasions van
alle bekende automerken in de aanbieding. Dit inclusief APK,
onderhoud, financiering, verzekering en verhuur van auto’s!
Heel knap als men bedenkt dat Arend Kroezen in 2004 begon
bij het tankstation en het in 2007 overnam van de toenmalige
eigenaar Eshuis.
Vervolgens heeft hij er zelf verder uitstraling aan gegeven
door er een succesvolle onderneming van te maken. En dat
voornamelijk door inbreng van eigen kapitaal! Maar hij doet
dit allemaal niet (meer) alleen. Wat betreft het mobiliteitsdeel,
de in- en verkoop van auto’s, werkt hij sinds kort samen met
Patrick Tabak, eigenaar van garagebedrijf Auto Service
Uithoorn (ASU) waarin automonteur Martijn Hoogendoorn de
technische scepter zwaait.
AUTo SErVicE UiTHoorn
Hoezo auto’s verkopen en wat houdt het samenwerkingsverband
met ASU dan in? “Ongeveer twee jaar geleden kwamen Patrick en
ik op het idee eens een paar occasions aan te schaffen en die op
ons terrein neer te zetten,” vertelt Arend. “Patrick kreeg nog wel
eens auto’s in zijn garage voor onderhoud. Eigenaren daarvan
wilden die verkopen en die wagens zagen er doorgaans nog
perfect uit. Met een aantrekkelijk prijskaartje achter de ruit werden
ze aangeboden en wij zagen dat er veel belangstelling voor was.
Dus zijn wij daar mee door gegaan en de verkoop liep goed. Patrick
en zijn compagnon Martijn hadden toen een garagebedrijf op de
ondernemingsweg. Toen zij vanwege het vakmanschap wat zij aan
de dag legden het steeds drukker kregen hebben we over een stukje
samenwerking gesproken. Ook al omdat ik onze klanten méér wilde
bieden dan alleen motorbrandstof verkopen en auto’s wassen en
poetsen. Achter het tankstation zijn businessunits gebouwd en
naar één daarvan zijn zij verhuisd. Daar voeren zij onder de naam
Auto Service Uithoorn (ASU) alle soorten onderhoud uit en zelfs
(lichte) schadereparatie. Is de schade zodanig dat die niet in eigen
beheer gedaan kan worden, dan kunnen wij daarvoor de hulp van
een erkend schadebedrijf inroepen. De ingang van ASU is aan de
Industrieweg.

Er is veel vraag naar de goede en
prettig geprijsde occasions

Omdat Patrick ervaring heeft met het inkopen van auto’s en een
goede relatie heeft opgebouwd met de verschillende dealers,
mogen we daar occasions inkopen. Er zitten hele mooie auto´s
bij, werkelijk topoccasions en die hebben wij in de aanbieding. Er
hangen hele nette prijskaartjes aan. De prijzen lopen uiteen van
3.000 tot 10.000, een enkele keer 12.000 euro; dat alles in wat wij
noemen het ‘lage segment’. Maar wie bijvoorbeeld een goede
gebruikte Porsche, Mercedes of een Audi wil hebben kan daarvoor
ook bij ons terecht. En dan praten we over het ‘dure segment’ van
tussen de 30.000 en 80.000 euro. De auto´s worden bij ons op
kenteken overgeschreven op de nieuwe eigenaar.
Wij zijn RDW erkend. De auto´s zijn voorzien van een certificaat
van de Nationale Auto Pas, waardoor ze in de databank zijn
opgenomen met geregistreerde kilometertellerstanden en de
daarbij behorende data. Dat geeft een vertrouwde indruk wat
past in ons beleid om de klant de hoogste kwaliteit en service te
bieden plus een compleet pakket aan mobiliteit en mogelijkheden
er omheen. Want ook financiering en verzekering kunnen wij
verzorgen op basis van het Dealer Totaal Concept (DTC) dat
voorzien is van het Keurmerk Financiële Dienstverlening.”
VErTroUWEnSbASiS
Inmiddels zijn er meer medewerkers ingestroomd bij Kroezen.
Waren zijn echtgenote Nicolien en zoon Peter er al werkzaam,
inmiddels is de broer van Arend ook ingetreden in het
familiebedrijf. Occasions verkopen is altijd de droom van zoon
Peter geweest. Eerst is die kleinschalig begonnen, met vijf tot tien
auto’s. Maar de vraag nam al gauw toe, waardoor een probleem
ontstond aan te weinig instroom van kwalitatief goede gebruikte
auto’s. Patrick verdiepte zich erin en bouwde een goede relatie op
met autodealers. Via dat netwerk stromen speciale auto’s in die
altijd bij de dealer onderhouden zijn, waar een distributiestaat van
bijgehouden is en weinig kilometers hebben gelopen. Die worden
aangeboden tegen heel schappelijk prijzen.
Patrick: “Voordat wij de auto’s aanbieden krijgen die een grondige
onderhoudsbeurt. Merk en type maakt niet uit. Wij hebben er de
kennis, outillage en apparatuur voor in huis. En mocht een klant
niet tevreden zijn of dat de auto ondanks een onderhoudsbeurt
en APK toch een ongemak of technisch gebrek vertoont, wordt
dit naar tevredenheid opgelost. Naast de verkoop van auto’s
willen we de service doortrekken naar een periodiek onderhoud
bij ons, met tanken, wasbeurten enzovoort. Anders gezegd, de
service
houdt bij de verkoop niet op, eerder willen we
juist een lange en vertrouwde relatie met de
klant opbouwen. Die service geldt ook voor
particulieren met een eigen auto. Zij kunnen
ook bij ons terecht voor klein en groot
onderhoud aan hun wagen.”
Arend: “Nu het samenwerkingsverband
met Patrick en Martijn een feit is kunnen
wij gezamenlijk een totaalpakket aan
mobiliteit aanbieden. Immers, de klant kan
Wasautomaat met uitgebreid keuze aan
wasprogramma´s en zelfbediening

end Kroezen
Patrick Tabak (li.) en Ar
ingsverband
erk
hebben een samenw

Onderhoud van alle modellen en merken auto´s,
ook de duurdere

bij ons een auto kopen, laten financieren en verzekeren, bij ons
tanken, de auto laten wassen en indien gewenst poetsen en het
interieur laten behandelen, onderhoudsbeurten laten geven,
bij onze shop – ook in het weekend - persoonlijke inkopen doen
en zo meer. Daarnaast bieden wij het voordeel van vaak lagere
brandstofprijzen die wij actiematig aankondigen. Is dat een mooi
mobiliteitspakket of niet? Daar komt bij dat wij ook vaak scooters
en soms motoren in de aanbieding hebben. Die worden ook wel
eens ingeruild als de klant voor een auto kiest. In dat soort gevallen
werken we dan samen met Frans Diepgrond van Motor Service
Uithoorn. Overigens verkopen we niet alleen auto’s, men kan ze
sinds kort ook bij ons huren. Je ziet, de serviceverlening gaat heel
ver als het gaat om de klant tevreden te stellen. Want service en
kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarbij ook het stukje
vertrouwen wat wij naar elkaar, maar ook richting klant uitstralen.
Op zijn beurt moet die dat ook in ons hebben. Aan de andere kant
hebben wij alle vertrouwen in de toekomst met hetgeen wat wij
hier neerzetten!”
FUll-SErVicE PATroon
Dat het vertrouwen van de klant er is in de samenwerking, de
kwaliteit van het aanbod en de service, blijkt uit het feit dat er vorig
jaar bij Kroezen ruim 150 auto’s zijn verkocht. Niet slecht voor het
eerste volle jaar! De afgelopen maand januari waren dat er volgens
Patrick al dertig! Dat tikt aan. Patrick: “De auto’s die op het terrein
staan zien er perfect uit met een grote keuze aan merken. Ze
hebben allemaal een onderhoudsbeurt en APK ondergaan. Wat
versleten of stuk was is gerepareerd, c.q. zijn nieuwe onderdelen
voor in de plaats gekomen.
De klant heeft het merk en type auto voor het uitkiezen. Tegen
heel aantrekkelijke prijzen. En wie een specifieke auto zoekt kan
dat aangeven. Dan wordt daar naar gezocht en krijgt de klant een
bericht als het betreffende exemplaar gevonden is.”
De achterliggende gedachte van het idee om auto´s te gaan
verkopen ligt ten grondslag aan het full-service concept. Maar
meer bijzonder is dat dit allemaal met eigen financiële middelen
is opgezet. Geen bank die eraan te pas komt evenals de inbreng
van vreemd geld. “Wij willen voorkomen dat een andere partij gaat
bepalen hoe wij onze zaken moeten regelen en dat willen we dus
niet. Bijkomend voordeel is dat je altijd zelf de hand op de knip
hebt,” laat Arend weten. “Nog een voordeel is dat wij geen dure
overheadkosten hebben in kantoren en eigen auto’s. Wij zijn niet
veeleisend en nemen genoegen met minder marge omdat wij
denken daaraan genoeg te hebben. Van dat voordeel laten wij ook
de klant profiteren. Veel van wat verdiend worden gaat weer terug
in de zaak. Klanten worden eenvoudig maar prettig ontvangen
met koffie en waar nodig goed geadviseerd en geholpen.
Wij houden er vanwege onze ludieke acties er bovendien een
bijzondere vorm van klantenbinding op na. Hoe dan ook, de
klant staat bij ons altijd centraal!” Aldus een enthousiaste Arend
die samen met een net zo gemotiveerde Patrick en het team van
medewerkers de nodige ambitie toont om in de nabije toekomst
de zaken nóg verder uit te bouwen. Zal best lukken!

Ook aanbiedingen van ingeruilde scooters
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Spetterende finale 27ste VLC Talentenjacht

TALENT IN OVERVLOED!!!
Twee avonden talentenjacht, met op vrijdagavond een tot de
nok toe gevulde aula. Medeleerlingen, ouders, broertjes en
zusjes, opa’s en oma’s: allemaal supporters die waren komen
opdagen om hun favoriete talent te steunen in de strijd om de
felbegeerde VLC Talentenjacht Trofee.Maar liefst 47 deelnemende
acts, variërend van zang, dans tot complete bands hebben in de
voorronde gestreden om een van de 21 plaatsen in de finale. Het
niveau was indrukwekkend hoog!Zowel donderdag als vrijdag
werd het volledige programma gepresenteerd. Het verschil was
natuurlijk de aanwezigheid van de jury op vrijdag.
En wat heeft die het moeilijk gehad. Ga er maar aan staan
en vergelijk hardrock met klassiek, cabaret, instrumentaal,
acrobatiek, ballet of solozang. En dan ook nog eens brugklassers
met en naast 6 vwo’ers. Maar na een intensieve discussie heeft
de jury de beslissing kunnen en durven nemen. De zaal hield
de adem in toen de juryvoorzitter, Otto Hoogendijk, de uitslag
bekendmaakte. Het daverende applaus en de enthousiaste
toejuichingen bevestigden het oordeel van de jury.
De aanmoedigingsprijs was voor Esther van Harten met het
nummer “Alles kan”. Met haar prachtige, blije stem wist zij
de zaal intens te boeien.De 3e prijs ging naar Buiske Boone en
Timon de Graaff met het nummer “Easy like a Sunday morning”.
Het harmonieuze samengaan van de prachtige stem van Buiske
en het mooie pianospel van Timon maakten indruk.Nog een
3e prijs ging naar Daphne Schiele en Quincy Sedney met het
dansnummer “Ome Kayo”. Met originele kleding en maskers,
prachtige muziek en hoogstaande danstechniek zorgden zij
voor een wervelende show.De 2e prijs was voor Remco de Jonge,
Tim ter Laare, Twan Kruiswijk en Saar Ariël met “Yesterday is
history” (een eigen nummer!). Prachtige leidende stem van
Twan, harmonie tussen drum en gitaar en het plezier spetterde
eraf. De 1e prijs, en dus de VLC Talentenjacht Trofee 2011, ging
naar David van Rijn en Samuel Veerhuis met het nummer “The
golden drum”. Met hun samenspel en solo’s brachten deze twee
kanjers de zaal in vervoering. Hun kracht en energie deed de
aula van de school op haar grondvesten schudden.

Meer foto’s op: www.veenlandencollege.nl
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Legmeervogels maakt het de
kampioenskandidaat erg moeilijk
Uithoorn - Legmeervogels heeft
afgelopen zondag in het uitduel in
Amsterdam, tegen ZSGO/WMS een
uitstekende teamprestatie geleverd
door de gedoodverfde kampioen
met puntverlies van het veld te laten
stappen. Daarbij komt ZSGO/WMS
nog goed weg ook. In het bijzonder
in de 1ste 45 minuten is het Legmeervogels dat als collectief stukken beter uit de verf komt dan de
gastheren. Het is bekend dat ZSGO/
WMS over uitstekende technische
voetballers beschikt maar dat wil
niet zeggen dat het ook een team is.
Indien Legmeervogels nog meer de
overtuiging had gehad dat er in Amsterdam wat te halen viel dan was
dit zeker gebeurd en was ZSGO/
WMS tegen zijn tweede nederlaag
van het seizoen opgelopen. Vooral
in het eerste kwartier was het Legmeervogels dat het spel bepaalde.
Met kunst en vliegwerk weet ZSGO/WMS een achterstand te voorkomen. Tot tweemaal toe moet de
doelman van de hulp in roepen van
zijn medespelers om een treffer van
Legmeervogels te voorkomen. Zo
zien Robin Oussoren, Mels Bos en
Stefan van Pierre hun inzet van de
lijn gehaald worden. Dit is eigenlijk
de fase waarin Legmeervogels had
moeten toeslaan. ZSGO/WMS is eigenlijk alleen gevaarlijk uit standaardsituaties.
Frustrerend
Het is dan erg frustrerend dat als je
de betere ploeg bent je tegenstander zo maar op voorsprong weet te
komen. Tussen twee spelers door
weet de ZSGO?WMS speler de bal
met een lob over deze spelers te
spelen en ziet dan tot zijn eigen verbazing dat de bal ook nog een in het
doel verdwijnt. Ondanks deze achterstand blijft Legmeervogels de
verdediging van de gastheren onder druk houden. Als Franklin Meijerhoven dan op zijn eigen helft de
bal weet te veroveren passeert hij
een aantal spelers van ZSGO/WMS
om daarna de vrijstaande Stefan
van Pierre aan te spelen. Deze heeft
gezien dat de doelman van ZSGO/

WMS ruim voor zijn doel staat en
met een uitgekiende lob weer Van
Pierre deze doelman te verschalken en staat Legmeervogels weer,
en zeer terecht, op gelijke hoogte
1-1. Legmeervogels ziet dan mogelijkheden om de rust in te gaan met
een voorsprong, maar net als eerder in dit duel weet ZSG/WMS met
kunst en vliegwerk een achterstand
te voorkomen. De rust gaat dan ook
in met de stand van 1-1 en daar
mag ZSG/WMS dan ook zeer tevreden mee zijn. Na de rust is het ook
Legmeervogels dat het spelbeeld
bepaalt. De gastheren hebben dan
weer het geluk aan hun zijde als een
fraaie inzet van Nick van Schaik via
de lat over het doel zien verdwijnen.
Verslagen
De doelman van ZSGO/WMS was
al verslagen. Even later is het aan
de ander kant wel raak. Een snel
uitgevoerde counter leverde ZSGO/WMS een onverdiende voorsprong op, 2-1. Dan denkt ZSGO/
WMS de buit al binnen te hebben
en begint het tijdrekken. Spelers die
lang op de grond blijven liggen. Bij
de minste of geringste. Ballen die
in de sloot verdwijnen worden minder snel opgevist. Alle mogelijkheden worden toegepast om maar tijd
te rekken. Gelukkig laat Legmeervogels zich niet uit het veld slaan door
dit spelletje. Na een uitworp van Patrick Brouwer op Rigi Graanoogst
kan deze laatste ver doorlopen richting het doel van ZSGO/WMS. Zijn
pass over de volle breedte van het
veld wordt keurig opgevangen door
Robin Oussoren die op zijn beurt de
verdedigers van de gastheren zijn
hielen laat zien. Uiteindelijk is er dan
toch nog iemand die Robin binnen
de 16 meter weet af te stoppen. Alleen doet hij dit op een zodanig manier dat de scheidsrechter niets anders kan doen dan een strafschop
aan Legmeervogels toe te kennen.
Het is dan Robin Oussoren die, tegen de voetbalregels in, zelf de
strafschop neemt en deze onberispelijk tegen het nylon schiet, 2-2. Na
deze 2-2 is er van tijdrekken door

ZSGO/WMS geen sprake meer en
wordt het tempo weer opgevoerd.
In de laatste 5 minuten van dit duel kunnen beide nog als overwinnaar van het veld stappen maar het
lukt beide niet om de kansen ook in
treffers om te zetten. Het is en het
blijft 2-2. Een uitstekende collectieve prestatie van Legmeervogels. Een
keer heeft Legmeervogels in de 2e
helft het geluk aan zijn zijde als ZSGO/WMS er niet in slaagt om van 11
meter raak te schieten. De bal verdwijnt hoog over het doel van Patrick Brouwer
Opstelling Legmeervogels in het duel tegen ZSGO/WMS
Patrick Brouwer, Rigi Graanoogst,
Roy v.d.Roest, Franklin Meijerhoven,
Dennis Rijnbeek (70 Rinse Verkerk),
Stefan van Grieken, Mels Bos, Nick
van Schaik, Stefan van Pierre, Rowan Hogenboom, Robin Oussoren
(88 Immanuelson Buku).
Aanstaande zondag tegen KDO
Als wij even terugkijken naar het
eerste duel tussen beide elftallen
dan is het KDO toch wel dat dit doet
met het meeste plezier. Legmeervogels ziet daar in De Kwakel een 1-3
voorsprong veranderen in een gelijkspel, 3-3. Bij het eerste duel heeft
KDO gecollecteerd voor een goed
doel. Legmeervogels vraag aan alle toeschouwers, dus ook aan de eigen Legmeervogels leden om een
toegangsprijs te betalen van 2,00
en aan kinderen jonger dan 16 jaar
0,50.
Kinderhospice De Biezenwaard
De volledige opbrengst van de
kaartverkoop zal ten goede komen
aan het Kinderhospice De Biezenwaard. Aan de kaartjes zit een lotnummer vast dat na afloop misschien wel goed is voor een van de
vier prijzen.
Ook voor de kinderen zijn er vier
prijzen beschikbaar, tenminste als
zij de toegangsprijs van 0,50 hebben
betaald. Het duel Legmeervogels –
KDO begint om 14.00 uur.

Zaterdag 12 februari:

Valentijn Hartendames in
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Maandag
14 februari is het weer
Valentijnsdag!
Natuurlijk besteedt de
winkeliersvereniging
van Winkelcentrum Zijdelwaard daar ook aandacht aan.
Aanstaande zaterdag
tussen 11.30 uur en
15.30 uur lopen twee
Hartendames rond in
het winkelcentrum en
delen een Valentijnslekkernij uit.
Voor meer info zie
advertentiepagina
elders in deze krant.

Veefabrieken in uw buurt?
De provincie beslist
hierover. Op 2 maart
kiest u een nieuw
provinciaal bestuur.
Stem voor dieren
in de wei!

Nederland wil geen

veefabrieken

Stemadvies?
www.milieudefensie.nl/stemadvies

Van links naar rechts : Jordi, Matthijs, Marco , Hans en Mark. Beneden van links naar rechts: Rob, Eddy, Sjoerd en Carlo.

UBA bouw sponsor van
zaalvoetbalteam
Uithoorn - Afgelopen week is het
zaalvoetbalteam UBA Sport 6 door
zijn sponsor UBA BOUW in een nieuw
tenu gestoken, UBA Sport 6 wil via de
Meerbode het resultaat tonen hier-

van. Tot het moment van deze foto ging het erg goed met het team,
een tweede plaats in de competitie,
(KNVB, Klasse 7m zaalvoetbal) met,
nog steeds uitzicht op de koppositie.

Legmeervogels D3-Fortius

een winderig gelijkspel
Uithoorn - Deze week een lekkere rommelpot. Het eerste deel van
de 1e helft was voor LMV D3 dat
meer op de helft van de tegenstander speelde.
Dit leverde al vrij snel een goal op na
een assist van Lars Veenhof op Sam
Kroon, die daar wel raad mee wist,
0-1. Kort daarna een schot van Mo,
helaas net naast. De D3 hield het
veld breed waardoor er wat ruimte was om te proberen te combineren. Daarna kreeg Fortius meer kansen maar door 2x een goede redding van Lars Hoogland werd een
tegendoelpunt voorkomen. Reinier
van der Park knokte voor elke meter, Damy de Groot als sluitpost had
het lekker druk, Ramon Koch vocht
op inzet menig duel uit, met hulp
van Lars V. waardoor Fortius aan-

vallen in de kiem werden gesmoord.
De andere Lars V(erheul) moest helaas geblesseerd uitvallen. Het was
op dat moment een rommelige wedstrijd, misschien ook door de wind,
maar uiteindelijk scoorde Fortius
1-1.
Wissel
De D3 gaf niet op, Lars Hoogeveen nam heel knap een bal aan en
schoot op doel, helaas geen goal. In
de rust keeperwissel, beiden hadden geen zin in limonade en deden samen de warming up, dat was
mooi om te zien, teamspirit. De 2e
helft begon de D3 weer goed, Tim
Ruyter gaf vanaf links heel goed
voor, maar helaas schoot Lars Veenhof net over. Keeper Kevin Maijenburg moest ook 2x aan de bak. Sam

Helaas, ging het na het maken van
deze foto mis en ging het team ten
onder tegen nummer 7, 1-2.
Desalniettemin blijven ze strijden
voor de koppositie.

Kroon ging met een solo dwars over
het veld, maar helaas pakte de keeper net de bal, in de rebound knalde Lars Veenhof net over, maar het
zag er goed uit op dat moment. De
verdediging had op dat moment alles onder controle, Damy de Groot
en Filemon verdedigden goed naar
de buitenkant en er waren mooie
combinaties te zien, de mooiste tussen Sam Kroon en Tim Ruyter leverde de verdiende 2-1 op door Sam
Kroon. Weer ging Fortius in de aanval, de verdediging had zijn handen
vol omdat het middenveld in de verdrukking zat, het begon met een bal
op de paal, en door een Lucky goal,
overigens wel een hele mooie helaas, werd het 2-2. Het enige wat
opviel was dat er regelmatig een
balletje werd afgewacht, jullie moeten naar de bal toe jongens, niet
wachten, anders is de tegenstander
jullie te snel af.
Een spannende wedstrijd, genoeg
inzet, dus al met al een leuke wedstrijd. Ga zo door, jongens!

Laatste herenavond Quakeltoernooi beslist op doelsaldo
De Kwakel - Zaterdag was de laatste voorronde in het Quakeltoernooi,
waar zes teams opgingen voor een
plek in de finale. De deelnemende teams, met vele veldvoetballers
in de gelederen, waren Barcelona,
B en A Boys, Jetset, Mantel Makelaars, RKAV en de Turftrappers. Onder de aanwezige spelers bevonden
zich ook hoofdklassers, die er mede
voor zorgden dat er deze avond hele mooie wedstrijden te zien waren
met vele doelpunten.
In de eerste wedstrijd gaf Mantel
meteen zijn visitekaartje af door met
een wervelende voetbalshow B en A
Boys met 8-1 van het veld te sturen.
De wedstrijd tussen Barcelona en
Jet Set ging lang gelijk op, Barcelona kwam zelfs op voorsprong, maar
zag Jet Set met 4-1 winnen. De eer-

ste wedstrijd van de jonge Turftrappers tegen RKAV eindigde in een
overwinning voor RKAV, dat net tegen het eind van de wedstrijd de
drie punten pakte.
Mooie avond
Nu alle teams de eerste wedstrijd
in de benen hadden volgde er een
mooie avond, met een paar fantastische wedstrijden, waar vooral de
hoogstandjes van de oude maestro
Hassan El Hadje van Jet Set opvielen. Na drie speelrondes was de tussenstand ongekend spannend en
waren er nog vier teams die meededen om de eerste plek. Als Jet Set
dan vervolgens van RKAV wint, na
eerst op achterstand te zijn gekomen, is RKAV uitgeschakeld voor
de eerste plaats. Ook Turftrappers

Net weer niet voor
Legmeervogels zaterdag
Uithoorn - Legmeervogels kon een
veldoverwicht niet in winst omzetten. De eerste helft werd een keer
gescoord en in het begin van de
tweede helft had het afgemaakt
moeten worden.
Harde wind.
Met de harde wind diagonaal over
het veld begon Legmeervogels tegen de wind in. De eerste gevaarlijke aanvallen zijn voor Legmeervogels. Na 15 minuten is het Bas Righarts die een hard laag schot op het
HFC doel afgeeft. De HFC doelman
kan de bal nog net met zijn schoenneus naast het doel werken. In de
22ste minuut is het wel raak. Een
mooi opgezette aanval en een afgemeten pass van Bas Righarts op
Martijn Roos zet Legmeervogels
op een verdiende voorsprong 1-0.
Daarna krijgt Legmeervogels nog
diverse mogelijkheden om de voor-

sprong verder uit te bouwen. HFC
zag geen kans om met de wind mee
niet gevaarlijk voor het doel van
Legmeervogels te komen.
Tegenslag.
Begin tweede helft met de wind
in de rug had Legmeervogels een
kwartier lang de mogelijkheid om
HFC definitief op achterstand te zetten. Ze verzuimde echter om te scoren. Er wordt gezegd dat, als je het
zelf niet scoort, dan de tegenstander het wel doet. Wat ook gebeurde.
In de 59ste minuut krijgt HFC een
hoekschop te nemen. De indraaiende bal wordt door de verdediging
verkeerd beoordeeld en een aanvaller staat vrij om in te koppen, 1-1.
Nog geen twee minuten later is het
weer raak. Een aanval door het hart
van de Legmeervogelsverdediging
en een dekkingsfout zorgden ervoor
dat een vrije HFC speler de bal in

haakt af na verlies tegen Mantel,
dat het doelsaldo flink opvijzelde
met een 8-2 winst. De allerlaatste
wedstrijd is voor Jet Set de beslissende als zij met meer dan negen
doelpunten verschil moeten winnen
om nog eerste te worden. Mantel zit
nagelbijtend langs de kant en ziet
Jet Set twee minuten voor tijd al op
acht doelpunten staan. Aan het einde van de wedstrijd blijft de teller op
acht staan, waardoor Mantel doorgaat naar de finaleavond.
De uitslag van de avond:
1. Mantel 2. Jet Set 3. Barcelona 4.
RKAV 5. Turftrappers 6. B en A Boys.
Zaterdag 12 februari is de finaleavond voor zowel de dames als de
heren. Aanvang is 18.00 uur in de
KDO sporthal in De Kwakel.

kon tikken, 1-2, in de 61ste minuut.
Dit was het resultaat van de enige
twee HFC aanvallen tot nu toe. Na
zoveel tegenslag gaan de koppies
van enkele spelers hangen.
Lange bal.
Toch wil Legmeervogels koste wat
het kost de winst in Uithoorn houden maar vergeet daarbij te voetballen en gaat de lange bal hanteren.
Met de harde diagonale wind over
het veld heeft dit weinig zin. De bal
gaat over de zijlijn of belandt hoog
in de coniferen. Bij komend effect
van het hanteren van de lange bal
is, dat er geen middenveld meer
is en er een flink gat zit tussen de
aanval en verdediging. Door dit spel
kon Legmeervogels geen gevaar
meer stichten voor het HFC doel.
Legmeervogels probeerde het wel
maar als de bal de juiste richting
had, kwam hij te hard aan en was
balcontrole moeilijk. HFC was ook
niet in goeden doen, of kon het niet,
en wist geen gebruik te maken van
de geboden ruimte. De 1-2 bleef op
scorebord, voor Legmeervogels een
teleurstellende uitslag.
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nog een mooie sjaal en werd er een
foto gemaakt. Voor aanvang van de
wedstrijd werd G-voetbal KDO welkom geheten door de omroeper
van het stadion. De KDO G-spelers
voelden zich echte VIP’s. In de rust
mochten ze weer naar het spelershome waar ze wat te drinken kregen, maar er waren jammer genoeg
geen spelers aanwezig die nog een
paar handtekeningen hadden kunnen geven. Tijdens de 2e helft kregen ze een zakje chips.

Spelers G-Voetbal KDO naar
Derby Telstar-Volendam
Uithoorn - Op 30 januari was het
dan zover. Een aantal spelers van de
G-Voetbal van KDO was via stichting ‘Dag van je Leven’ uitgenodigd om de wedstrijd Telstar–Volendam bij te wonen. De Stichting Dag
van je Leven probeert wensen te laten uitkomen van mensen/kinderen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
Om 12.30 uur moesten de sportievelingen zich verzamelen in Aalsmeer.
Stichting Dag van je Leven had een
hele mooie bus voor hen geregeld
en toen iedereen in de bus zat vertrokken ze richting het TATA Steel

Stadion in Velsen-Zuid. In de bus
moesten alle spelers een voorspelling doen wat betreft de tussenstand en eindstand. Ook kreeg iedereen een zakje snoep voor onderweg.

bracht in het stadion kreeg iedereen

Mooie wedstrijd
Het was een mooie wedstrijd en
mede dankzij de aanmoedigingen
van de KDO’ers stond Telstar al snel
voor met 1-0. Dit bleef ook zo.
Na de wedstrijd stond de bus al
weer klaar en konden ze richting
Aalsmeer. In de bus werd de uitslag
bekendgemaakt van de voorspellingen die voor de wedstrijd waren ingevuld door de kinderen. Joël had
als enige de tussenstand goed voorspeld, dus hij viel in de prijzen.
Rond 17.00 uur arriveerden ze moe
maar voldaan in Aalsmeer.
G-Voetbal KDO wil de stichting Dag
van je Leven en Telstar via de Meerbode nog eens hartelijk bedanken
voor deze onvergetelijke dag.

Monsterscore voor Hetty en Jos
Uithoorn - Op maandag 31 januari speelde Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) de tweede ronde van
de 4e parencompetitie. Alsof de rest
niet meedeed: Hetty en Jos gaven
bridgeles en lieten de rest het nakijken.
Uitslagen:
A-lijn:
1. Anke Reems &
Tineke van der Sluijs
65,80%
2. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
58,16%
3. Bep & John de Voijs
56,84%
4. Marijke & Ger van Praag 55,63%
5. Huib van Geffen &
Lambert Koeter
53,30%
6. Marineke Lang &
Martin Kok
53,23%
7. Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
52,17%
8. Stenny &
Herman Limburg
52,08%
9. Greet & Henk Stolwijk
51,98%
B-lijn:
1. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
2. Ineke Hilliard &

71,67%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer meespelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris Marineke Lang. Zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Snertdrive in De Quakel
De Kwakel - Komende zondag 13
februari is er de Snertdrive in het
dorpshuis in De Kwakel. Maar alvorens men zich tegoed kan doen aan
de snert met roggebrood en spek
zullen eerst de degens worden gekruist met diverse andere paren en
24 pittige spellen tot een goed einde
moeten worden gebracht. Natuurlijk
zullen de tegenstanders zich niet zo
gemakkelijk naar de slachtbank laten leiden want ook zij hopen een
van de begerenswaardige prijzen in
de wacht te kunnen slepen.

Welkom
Om kwart over één arriveerden ze
bij het TATA Steel Stadion in Velsen.
Hier werdende G-spelers van KDO
verwelkomd in het spelershome
van Telstar. Er was een aantal spelers aanwezig waardoor de eerste
handtekeningen al snel in de meegenomen schriften stonden. Voordat ze naar hun plekken werden ge-

Benjamin Klooster
61,25%
3. Tini & Johan Lotgerink
55,00%
3. Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem
55,00%
5. Marja Calis & Corry Frank 53,75%
6. Riki Spook & Hans Geels 50,83%

Er wordt begonnen om half twee,
graag telefonische opgave aan Cor
Hendrix, 0297-531674 of per e-mail
bacu@bacuweb.nl. De kosten bedragen 20 euro per paar waarvoor
men een winterse namiddag met
het geliefde bridgespel gemakkelijk
doorkomt. Kom uit uw winterslaap
want die twee-en-vijftig dekselse
speelkaarten boeien van de eerste
tot de laatste minuut in spannende
verdelingen, uw hersens zullen kraken. Ongeveer om zes uur kunt u
voldaan weer huiswaarts keren.

Succesvol judotoernooi
voor Tai-Otoshi judoka’s
in Leimuiden

Uithoorn - Afgelopen zondag 6
februari organiseerde de plaatselijke judovereniging van Leimuiden, Sotai Renshyu, het derde recreatieve judotoernooi (van een
reeks van vier). Deze keer deden ruim 300 judoka’s uit de regio mee. Dit toernooi is zeer geschikt voor de judoka’s om wedstrijdervaring te krijgen.
De Uithoornse Judovereniging
Tai-Otoshi had deze keer ingeschreven met 44 judoka’s. Deze
werden de gehele dag door hun
leraar Dennis Bakker (5e Dan)
begeleid. Voor veel van deze judoka’s was het de eerste keer dat
ze aan wedstrijden deelnamen.
Ondanks de nodige voorbereidingen tijdens lessen bleef het voor
de meeste van de judoka’s toch
erg spannend. Inzet, enthousiasme en vooral hun sportieve gedrag waren de belangrijkste opdrachten die ze van hun leraar
meekregen.
De dag was verdeeld in 3 groepen. Iedereen was verdeeld in
poules die waren ingedeeld op
leeftijd, gewicht en graduatie. Zo
draaide iedereen meerdere wedstrijden. De judoka met uiteindelijk de meest gewonnen wedstrijden werd de winnaar in de poule.
In de eerste groep mochten de
jongste judoka’s op de mat aantreden. Velen van hen waren dan
ook erg zenuwachtig.
Op dreef
Jelle Mulder was net als voorgaande keer goed op dreef. Met
zijn slimme beenworp wist hij zijn
tegenstanders steeds mooi te
werpen om die vervolgens in een
stevige houdgreep te pakken. Jelle werd dan ook terecht 1e. Tim
van Drie deed het ook erg goed.
Zijn tegenstanders wisten niet uit
zijn stevige houdgreep te komen.
Ook Tim werd knap 1e. Sam Butter was toch wel een beetje nerveus, maar hij wist meerdere partijen knap te winnen, waardoor
Sam uiteindelik als 2e eindigde. Daan van de Ridder liet zich
in een wedstrijd verrassen, maar
wist de rest van de partijen met
mooi judo te winnen. Alexander
Baartman deed erg zijn best. Hij
verloor alleen één partij. Alexander werd daardoor toch heel
knap 2e. Julius van der Wilt had
toch wel geleerd van de afgelopen keer. Julius verloor alleen
zijn eerste wedstrijd,maar won de
rest allemaal wel. Hierdoor werd
hij 2e. Sem van der Ridder deed
het deze keer ook beter dan de
afgelopen keer. Zijn eerste wedstrijden wierp hij zijn tegenstan-

ders allemaal met een volle punt.
Helaas verloor hij de laatste partij, waardoor ook Sem 2e werd.
Jake Westenberg was toch wel
een beetje zenuwachtig. Maar hij
deed erg zijn best om zijn tegenstanders te werpen. Jake verloor
2 partijen waardoor hij uiteindelijk knap 3e werd. Ook Binck
Zoontjes deed het niet slecht. De
eerste partijen was hij toch wel
een beetje zenuwachtig, waardoor hij deze ook verloor, maar
aan het einde wist hij toch te
winnen van zijn tegenstander en
werd uiteindelijk 3e. Pascal Mahieu wist het zijn tegenstanders
ook erg moeilijk te maken. Pascal
werd heel mooi 3e. Jesse Spaans
moest in het begin een beetje inkomen, maar kwam goed terug.
Jesse werd knap 3e.
Ervaring
Emma van Walraven deed erg
haar best, maar viel net buiten de
prijzen. Om 12.00 uur was het tijd
voor de 2e groep van de dag. In
deze groep zie je dat de judokas
al wat meer ervaring hebben en
was het voor de meeste af en toe
wel pittig.
Menno Dekker deed het erg
goed. Met zijn mooie schouderworp wist hij de meeste tegenstanders te werpen. Menno werd
terecht 1e. Jaydey Marinus vond
het allemaal wel een beetje eng
zo voor de eerste keer, maar Jaydey deed het erg goed en won al
zijn partijen en werd heel mooi
1e. Thomas Koenen liet zien dat
hij er zin in had. Thomas won al
zijn partijen met een volle punt
en werd daarmee heel mooi 1e.
Matteo Claassen ging deze keer
ook een stuk beter en wist bijna
al zijn wedstrijden te winnen. Hij
verloor er maar één en werd uiteindelijk knap 2e. Dennis de Jong
had het wel even zwaar. Hij moest
aan het einde nog wat extra wedstrijden judoën, omdat er 3 judoka’s gelijk waren geëindigd. Dennis moest er flink tegenaan, maar
werd daardoor toch heel knap 2e.
Net buiten de prijzen vielen Jerre Bakker, Brandon Kuda Liyanage, Joeri v.d. Zwaag, Iris Kuiken, Vincent Borsje, Jay Jonkman en Mika Visser. Veel van hen
hadden op sommige momenten
net even de pech dat de scheidsrechter niet alles even zuiver beoordeelde.
Aan de beurt
Om 14.00 uur was de laatste
groep van de dag aan de beurt.
Dat waren de al weer wat oudere
en meer ervaren judoka’s. Mike

Habte deed het weer erg goed
al had hij met één van zijn clubgenoten even wat meer moeite.
Mike werd overtuigend 1e. Ook
Koen Wendel deed het deze keer
weer goed. Met mooie snelle acties wist hij zijn tegenstanders te
werpen. Koen werd ook mooi 1e.
Marnick Kolkman deed het deze keer ook niet slecht. Je zag dat
Marnick deze keer al wat meer
ervaring had. Hij verloor één partij en werd 2e. Linda Luijten ging
deze keer ook beter dan de afgelopen keer. Het kostte haar wel
wat moeite, maar ze wist toch
heel mooi 2e te worden. Maarten van der Wolf liet zich alleen
in zijn eerste wedstrijd verrassen,
maar won de rest van de partijen
met een volle punt. Maarten werd
hierdoor 2e. Bobby Jesterhoudt
was goed op dreef. Hij won bijna
al zijn partijen. Alleen de tweede partij werd verloren waardoor
Bobby 2e werd. Mees van der
Weij verloor 2 partijen waardoor
Mees toch knap 3e werd. Donny
Jesterhoudt probeerde zijn best
te doen, maar had het erg zwaar.
Donny werd uiteindelijk toch 3e.
Ook Maxime Roelvink had het
deze keer zwaar. Ze verloor twee
partijen en werd uiteindelijk toch
nog 3e. Michael Boetekees kwam
niet helemaal in het ritme.
Hij verloor ook meerdere partijen, maar werd toch nog 3e. Delano Schellingerhout deed het voor
de tweede keer ook erg goed. Hij
maakte het de meeste tegenstanders erg lastig. Delano werd heel
knap 3e. Nicholas Schuetz had
het niet makkelijk bij de zwaargewichten. Maar deed het zeker
niet slecht met als resultaat een
3e plaats. Ran van Dun moest
soms ook alle zeilen bijzetten om
tot een winnende punt te komen,
maar deed dat toch wel waardoor
hij uiteindelijk ook 3e werd.
Voor Tjardo Bakker, Sven Visser, Hidde Pos en Bart van der
Jagt was helaas geen plaats op
het podium, maar zij deden allemaal erg hun best. Ook hier had
de scheidsrechter af en toe teveel negatieve invloed op het resultaat.
Het was ook deze keer voor alle judoka’s een leerzame dag. De
meesten kunnen terugkijken op
een geslaagde dag waarin het
mee doen al een ervaring op zich
is. Leraar Dennis Bakker was dan
na afloop ook erg trots en tevreden op de judoka’s en erg blij met
het getoonde judo. Vooral de getoonde inzet en sportiviteit waren
geweldig om naar te kijken.

Judo Ryu Kensui presteert
fantastisch in Leimuiden!
Uithoorn - Zondag 6 februari werd
de dojo bij Health Club Amstelhof
verlaten want Judo Ryu Kensui was
te gast bij Sotai Renshyuin Leimuiden voor deelname aan de gouden
ronde, een sportief en erg leuk toernooi. Maar liefst 334 judoka’s uit
een grote regio deden hieraan mee..
Bij dit leuke toernooi judoot iedere judoka (ingedeeld op leeftijd en
gewicht) tegen elkaar en de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. De 40 deelne-

mers van Judo Ryu Kensui streden
voor elk punt, aangemoedigd door
de in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden. De deelnemers van Judo Ryu Kensui waren
zichtbaar gespannen maar mooi om
te zien was dat elke judoka kwam
om te winnen. Veel strijd en gedrevenheid kenmerkt deze club. Met
26 judoka’s op het podium en maar
liefst 12 eerste prijzen was er alle reden om trots te zijn!
De club is op de goede weg en na

een lange dag konden alle deelnemers moegestreden maar met een
mooie gouden bokaal trots huiswaarts keren.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer
te spreken over de sportieve manier
van judoën, instelling, vooruitgang
en inzet van zijn pupillen.
Voor het complete verslag, de uitslagen, foto’s en informatie over dezejudoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl

Dames hebben de leiding
bij parencompetitie BVK

In de totaalstand zoals gezegd een
damespaar en wel Jose Moller en
Yvonne Koestal, die dit al vanaf de
1e avond doen en onverwijld terug
lijken te willen keren naar de A-lijn.

De Kwakel - Na 3 van de 6 speelronden in de 3e cyclus van de parencompetitie wordt de totaalranglijst in zowel de A- als de B- en de
C-lijn triomfantelijk aangevoerd
door paren die uitsluitend uit dames
bestaan. Is hier sprake van een stille
revolutie of slaan de gemengde paren en de herenparen nog tijdig terug? De tijd zal het leren.
In de A- en de B-lijn waren het op
donderdag 3 februari in Dorpshuis
De Quakel echter 2 echtparen die
de hoogste eer voor zich opeisten.
In de A-lijn waren dit Rees en Gerard van der Post met een score van
58,75% en dat was een ietsje meer
dan de nummers 2 Eefke Backers en
Marianne Kamp met 58,33%. Dat
paar staat hierdoor op een voorlopige podiumplaats in de totaalstand
en wel op nummer 3. De 3e plaats
was voor Rina van Vliet met invalster
Loes Schijf met 56,67 en dat paar
staat met gemiddeld 57,2% voorlopig op de nummer 1 positie ‘over
all’. Dick Elenbaas en Andre Verhoef
weten zich nu dus ingesloten tussen

2 damesparen en of zij zich daarbij
erg op hun gemak voelen is uiterst
twijfelachtig.
Vrije val
Emmy en Gerard van Beek zijn in
een vrije val terechtgekomen en zullen de komende weken beter voor
de dag moeten komen om zich aan
de onderste plaatsen te ontworstelen. Dat geldt echter voor meer paren, dus er is nog niets verloren.
Ook in de B-lijn een echtpaar op de
eerste plaats en wel Wan en Atie
Overwater met 60,42%. Cor Hendrix
was weer hersteld van een griepje en bovendien weer gekoppeld
aan zijn vaste partner Bep Verleun
en dat leverde een 2e plaats op met
57,64%. Han Mann en Ria van Zuylen scoren iedere week iets meer
dan de week ervoor en dat betekende deze week de 3e stek met
54,86%. Na hun topscore van vorige
week werden Joop den Blanken en
Riet Doeswijk weer keihard met de
voeten in de polderlandse klei gezet,
want deze keer moesten zij alle andere paren voorrang verlenen.

Damesavond
In de C-lijn was het helemaal een
‘damesavond’. Het schrikbewind van
Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma houdt hier onverminderd aan.
Opnieuw noteerden zij de hoogste
score van de avond, die weliswaar
ruim 10% lager was dan hun historische score van vorige week, maar
toch nog altijd 62,2% bedroeg.
In de totaalstand bedraagt hun gemiddelde nu 62,27% en dat is bijna
6% meer dan de nummer 2, Hennie
en Jan van der Knaap.
Mayke Dekker en Ellen de Jong
hadden er duidelijk zin in deze
avond en zij werden de runners up
met 55,95%. Gedeeld 3e en 4e werden hier de paren Jeanette Das Riet Koot en Addie de Zwart - Hettie Kesting met 55,65%. Pas op de
6e plaats komen we hier de eerste
heer tegen! In alle lijnen komt er al
wat tekening in de strijd tegen degradatie of voor promotie, maar ze
zijn pas halverwege, dus is er beslist nog niets beslist ofwel: er is zeker nog niets zeker (en dat is dan op
zich weer wel zeker).
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Voorronden NK scholieren ploegachtervolging voor VLC schaatsteam
een mooie prijs. De jongste meisjes
Sanne v.d. Loo, Lotte Elfferich en Lisanne Immerzeel bereikten na hun
twee ritten de tiende plaats. Helaas
voor dit team viel Nicole Kuijf een
dag voor de race af door een enkelblessure zodat de ploeg enigszins
gehandicapt aan de start kwam.
Tweede plaats
De oudste meisjes, Lisa van Rijn, Es-

ther van Leeuwen en Coby van Rijt,
reden voor wat ze waard zijn en vielen uiteindelijk net buiten de prijzen
met hun vierde plaats.
Het team oudste jongens, bestaande uit Niels Immerzeel, Roel Mouris, Jonathan Boom en Gary van Tol
trokken er hard aan en deze tactiek leverde, na de finale, een mooie
tweede plaats op.
Of deze prachtprestatie voldoende
is voor een startplaats in de finale te Enschede moet worden afgewacht, dit is afhankelijk van de andere voorronden in het land.
De zestien VLC deelnemers hadden
een prachtige dag en hebben genoten van al het ijsplezier.

Vijfde Jazz en Blues Night
wederom groot succes!
Uithoorn - Het Jazz en Blues evenement in Uithoorn afgelopen zaterdag, werd heel goed bezocht! Café
Herbergh 1883, The Pool Shack, De
Gevel en Drinken & Zo zijn tevreden.
Elk jaar wordt het drukker en ook
gezelliger. Terwijl er dit jaar slechts
4 cafés meededen, omdat sommige cafés veranderd zijn van eigenaar of stoppen, werden de cafés
die meededen drukbezocht. Het begrip Jazz & Blues wordt steeds beter
begrepen. Muziek met het hart gespeeld. In de Herbergh 1883 speelde “Twenty Sicks” een hele sympathieke Rock ‘n Billy band. Deze band
zorgde voor pure gezelligheid in dit
leuke bruine café. The Pool Shack
had gekozen voor vette blues, met
The Jerkingbirds.
Liefhebbers genoten van deze band,
In deze helemaal verbouwde, en geweldig mooie zaak, die dit jaar voor
het eerst meedeed, kwamen The

Jerkingbirds helemaal tot hun recht.
In café De Gevel ook Rock ‘n Billy!
Yeah Baby, speelde hier de sterren
van de hemel. Elk jaar weer weet
deze band de sfeer tot grote hoogte
te brengen. Dat bleek ook wel want
De Gevel zat bomvol en kraakte in
z’n voegen. In Café Drinken & Zo
was het ook erg druk. Hier zouden
The Veldman Brothers spelen, maar
door ziekte van de zanger, moest
er hals over kop een vervangende
band gezocht worden. Dit werd de
Kreed Potter band. Ook hier was alom gezelligheid en genoten bezoekers van dampende Rock Blues.
Overigens kunnen de fans van The
Veldman Brothers 26 februari hun
hart ophalen in café Drinken & Zo,
want dan komt deze fantastische
band de schade inhalen! Een heel
geslaagd evenement gelukkig! Volgend jaar zeker weer, met hopelijk
nog meer deelnemende cafés!

Medisch en verantwoord afslanken
bij Amstelhof Sport & Health Club
Regio - Vorige week toog het VLC
schaatsteam naar de Kennemer ijsbaan in Haarlem om daar deel te
nemen aan de voorronde van het
NK scholieren ploegachtervolging.
Gaat de ploeg normaal gesproken
naar Amsterdam om daar op de
Jaap Edenbaan de strijd aan te binden, dit jaar moest men wel uitwijken naar Haarlem in verband met
de toetsweek voor de deelnemers
uit de bovenbouw.
De oudste schaatsers hadden in
Amsterdam niet mee kunnen doen
en dat zou niet leuk zijn voor de oudere deelnemers.
Prachtige dag
Op deze prachtige koude dag met

veel zonneschijn lag de ijsbaan er
prachtig bij, goed verzorgd en met
keihard ijs, een feest voor schaatsers.
Bij de ploegachtervolging start een
team van drie, maximaal vier rijders
in het midden van de lange zijde van
de baan en rijdt drie ronden op de
inrijbaan. Dit gebeurt telkens tegen
een ander deelnemend team.
Als eerste reden de jongste rijders.
Het jongensteam met Maarten Bakker, Noah Boogaard, Mark de Wit,
Huib van Rijt en Koen de Best.
Na het rijden van de twee wedstrijden behaalde het team een prachtige derde plaats en won de ploeg

Regio - Amstelhof Sport en Health Club organiseert een nieuwe
12-weekse afslankcursus in samenwerking met fysiotherapeut, diëtist
& een orthomoleculair therapeut.
- Groepstrainingen onder begeleiding van een fysiotherapeut &
sportinstructeurs
- Individueel trainingsprogramma
samengesteld door fysiotherapeut
- 5 x consult diëtist: 1x groepsvoorlichting, 3 individuele afspraken
- 1 x consult orthomoleculair therapeut met compleet microscopisch
bloedonderzoek

toxiciteit, belasting met zware metalen, darmflora dysbiose, Candida en
leverdisbalans), opname van stoffen (beschikbaarheid ijzer, koper,
zink, magnesium/calcium balans,
beschikbaarheid foliumzuur, vitamine B6 en vetzuur disbalans), vochtbalans & werking van ontgiftigingsorganen.
Amstelhof is gevestigd aan de
Noorddammerweg 30 in Uithoorn/
De Kwakel.
De cursus gaat deze week van start.
Datum is in overleg met de deelnemer.

In de microscopische bloedanalyse
wordt d.m.v. een vingerprikje gekeken naar de kwaliteit van de spijsvertering (voedselallergieën, darm-

Kijk voor meer informatie, kosten en
inschrijven op: www.amstelhof.com
De afslankcursus is te vinden onder
het kopje ‘laatste nieuws’.

Spanning bij Bridgeclub ABC

KDO 1 verliest van
Concordia uit Hillegom
De Kwakel - Afgelopen zondag
speelde KDO 1 tegen Concordia uit
Hillegom. In het begin van het seizoen speelden beide clubs al een
keer tegen elkaar. De eindstand van
deze uitwedstrijd was 2-2. Concordia stond voor aanvang van de wedstrijd op een tweede plaats achter
ZSGO/WMS. KDO miste nu onder
anderen Jelle de Jong (geschorst)
en Bart-Jan van der Jagt (blessure).
KDO startte de wedstrijd met de forse wind tegen. De eerste tien minuten van de wedstrijd ging gelijkopgaand met kleine mogelijkheden
over en weer. In de tiende minuut
was het Concordia dat een corner
mocht nemen. KDO probeerde de
bal weg te werken, enkel lukte dit
niet helemaal. De bal belandde op
een gegeven moment bij een speler van Concordia, die net buiten
het zestienmetergebied stond, deze speler schoot de bal binnen, 0-1.
KDO was duidelijk de draad kwijt.
Twee minuten later was het opnieuw Concordia dat een doelpunt
wist te maken, 0-2. In de vijftiende
minuut moest Peter Onderwater opnieuw de bal uit het net vissen doordat KDO via de linkerkant van het
veld was verschalkt, 0-3.
Dreunen
KDO moest duidelijk over deze dreunen heenkomen. Vanaf de
30ste minuut begon KDO pas weer
te voetballen. Dit resulteerde in de
35ste minuut tot een goede uittrap
van keeper Peter Onderwater, de bal
kon Joeri Stange in de loop meenemen. Joeri Stange wist vervolgens
op mooie wijze de 1-3 op het scorebord te brengen. Dit was tevens de
ruststand.
In de rust wist KDO, mede gesteund
door de wind in de rug, dat het in
de tweede helft nog kansen zou
krijgen. De tweede helft begon gelijkopgaand. Beide clubs konden
geen grote kansen creëren. In de

72ste minuut mocht Concordia een
corner nemen. In de kluts belandde de bal op de hand van een KDOspeler waardoor de scheidsrechter
terecht naar de penaltystip wees.
De spits van Concordia ging goed
met dit buitenkansje om, 1-4. Vlak
na deze goal gingen Martin Bax en
Joeri Stange op één verdediger en
de keeper af. Helaas wist Joeri Stange niet tot scoren te komen.
Teleurgesteld
Al met al een teleurstellend resultaat. Volgende week kan KDO het
direct goed maken, namelijk tegen
Legmeervogels. Op initiatief van
Legmeervogels wordt bij de wedstrijd Legmeervogels 1 - KDO 1 entree geheven voor kinderhospici
Biezenwaard. Voor de somma van
2 euro ziet u een leuke spannende
wedstrijd en steunt u ook dit goede doel. Het bestuur van Legmeervogels verdubbelt na afloop dit bedrag. KDO en Legmeervogels hopen
op een gigantische opkomst in deze
beladen derby om er zo een groot
voetbalfeest van te maken!

Uithoorn - Donderdag 3 februari
was de zesde ronde van de tweede
cyclus bij bridgeclub ABC.
Helaas was er weer een klein probleem met het computerprogramma, maar dit werd zoals gebruikelijk zeer snel opgelost. De meningen
verschillen over de vraag: kwam het
probleem door Cor of is het opgelost
door Cor! Het bestuur heeft besloten een zwaargewicht op het gebied
van computers aan de wedstrijdleiding toe te voegen, de club mag
nog niet verklappen wie het is, maar
ABC gaat er wel sterk op vooruit.
Er werd aan 15 tafels gebridged, om
te voorkomen dat er in beide lijnen
een stilstaande ronde was werd het
paar Greet van Diemen en Nel Groven wel of niet onder druk in de Alijn geplaatst, wat hun zeker niet
slecht afging.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Addie de Zwart dit keer met
Nel v.d.Neut met 62,82 %. Het maakt
Addie niet uit met wie zij speelt, zij
wint toch wel, wat kan die meid spelen, zeg!
Tweede was het paar Bep Soppe en
Ben Leeftink met 58,33 %.
Derde werd het paar Ria Prager en
Ciny v.d.Elsen met 58,33 %, vooral
Ciny heeft dit keer alles gegeven om
maar een keer in de krant te komen,
wat dus gelukt is.
In de B-lijn werd het paar Joke
v.d.Dungen en Wil Uleman eerste

met maar liefst 65,97 %, waar halen
zij het vandaan, maar een zeer goed
resultaat.
Tweede werd het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen met 57,99 %, dit
paar speelt wel de sterren van de
hemel de laatste tijd, het lijkt wel of
zij in hun tweede jeugd aangekomen zijn.
Derde werden het paar Ria Wezenberg en Hanny Hamacher met
56,25%. In de competitiestand begint in de A-lijn zich al een duidelijke afscheiding waar te nemen.
Het paar Addie de Zwart en Jeannet Vermey met 59,83 % neemt duidelijk afstand van het paar Siep Ligtenberg en Piet Prins met 56,96 %.
Derde is het echtpaar Ria en Joop
Smit met 54,83 %.
In de B-lijn wordt het weer wat
spannender, door de uitslagen van
deze week is men weer dichter bij
elkaar gekomen.
Eerste is nog steeds het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met
57,21%, het echtpaar Coby en Joop
Buskermolen heeft een gemiddelde score van 56,62 %, terwijl ook het
paar Corry H Snel en Netty Walpot
met 55,18 % nog niet kansloos is.
Volgende week spelen de ABC-ers
de zevende ronde uit de tweede Cyclus.
Met nog twee rondes te gaan stijgt
de spanning.

Bike 4 Life Party voor KWF
De Kwakel - Zes Kwakelaars gaan
op 9 juni aanstaande proberen zes
x 6 keer Alpe d’Huez te beklimmen.
Dit doen zij met nog 3500 andere
helden met als doel zoveel mogelijk
geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Alpe d’HuZes is een actie waarbij
fietsers, alleen of in een team, geld
bijeenfietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de
gevolgen van kanker. Op één dag
wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d’Huez beklommen.
Een bijna onmogelijke opgave. Toch
lukte het in de jaren 2006 tot en met
2010 al heel veel deelnemers, zelfs
een aantal (ex-)kankerpatiënten. In
2010 werd een recordbedrag van 12
miljoen euro opgehaald! Het doel
voor 2011 is om het recordbedrag
van 2010 te verpulveren.
Om geld in te zamelen organiseren deze zes Kwakelaars op zaterdag 2 april een spetterend feest bij
KDO. Deze avond is er een belangeloos optreden van Cover- en feestband BRIXX, ondersteund door discotheek Dance Night.
De entree bedraagt euro 12,50 en
100% van deze opbrengst gaat naar
het KWF. Kaarten zijn te verkrijgen

bij alle deelnemers, aan de bar in de
KDO kantine of telefonisch bij Leo
Klijn op nr. 06-21556508.
Alpe d’HuZes zet zich ervoor in dat
de strijd tegen kanker uiteindelijk
wordt gewonnen. Dat kanker niet
meer als een dodelijke ziekte, maar
als een chronische ziekte kan worden gezien.
De organisatoren Leo Klijn, Johan Schelling, Jorrit Kortenhorst,
Wilfred Hoving, Frank Schouten en
Yvo Braat hopen op een enorme opkomst.

Veenshuttle en ‘ Kwakel’jeugd
treffen elkaar opnieuw
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 5
februari was het weer tijd voor het
jaarlijkse toernooi tussen De Kwakel en Veenshuttle. In 2010 heeft
Veenshuttle de wisselbeker gewonnen (met 25-17). Dit jaar kreeg De
Kwakel dus kans revanche te nemen. Het toernooitje begon met een
warming up, waarna de negen jongens van Veenshuttle het opnamen
tegen de zes jongens en drie meiden van De Kwakel. Er werden in
totaal 18 mix/dubbels gespeeld. Bij
winst kreeg je twee punten, gelijkspel één en bij verlies nul. Na de
dubbels en mixes was de stand 17
voor De Kwakel en 19 voor Veenshuttle. Daarna werden er nog negen singles gespeeld. Hierna was
het wel duidelijk: voor het tweede
jaar op rij was Veenshuttle te sterk
voor De Kwakel! Van de singles werden er namelijk zes gewonnen door
Veenshuttle en drie door De Kwakel.
Zo ging Veenshuttle er na een wel-

verdiende beker fris weer vandoor
met de wisselbeker met een stand
van 31-23. Gefeliciteerd, en volgend
jaar gaat De Kwakel weer proberen
deze mooie beker te heroveren! Het
was een geslaagd toernooi!
De jeugd van de Kwakelse vereniging heeft voorts een drukke agenda voor de komende tijd. Zo staat
de volgende uitwisselingswedstrijd
met Nieuwveen al gepland voor 12
februari. En komen de clubkampioenschappen er aan, die gespeeld
zullen worden op 5, 12, 26 maart en
2 april. Daarnaast staat voor 15-17
april het jaarlijkse kamp op de planning. Waar ze heen gaan is nog een
verrassing! Daarna valt er een aantal
zaterdagen uit vanwege Pasen, Koninginnedag en Sport & Spel. Maar
in mei zullen de Kwakelse sportievelingen ook nog even hard aan de
slag gaan, voordat ze aan de vakantie beginnen.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 1 februari werd de voorlaatste zitting van de
competitie gespeeld.
In de A-lijn met vijftien paren, werden Ina Melkman en Jetty Weening
eerste met 61.25%, Ted Brand en
Alice Oostendorp volgden als tweede met 57.50%. Dames Brand/Oostendorp had nu eerder en vaker van
hun kunnen blijk gegeven, hun positie in de A is nu wel heel wankel. Als
nummer drie noteren zij Trudy Fernhout en Rita Vromen met 54.58%. Zij
hebben zich, in vergelijking met de
droeve resultaten van vorige week,
goed gerevancheerd. De competitie: Greet Overwater/Guus Pielage
blijven eerste, nu met 55.29%, ietsje
minder dan vorige week dames dus
pas op. Geke Ludwig/Margo Zuidema continueren hun tweede positie en 54.17%. De dames Fernhout/
Vromen blijven derde met 53.85%.
Het scheelt allemaal bar weinig en
kan dus nog alle kanten op wat één,

twee of drie betreft. Volgende week
in ieder geval de ‘eindstrijd’ degradatie of promotie, en de eer natuurlijk. In de B, met zestien paren, werden Wil Blansert en Ria van Geelkerken eerste met 62.80%. Thecla
Maarschalk en Rees van der Post
behaalden als tweede 58.63%. Derde werd het paar Renske Visser/
Reina Slijkoord met 56.25%.
De B competitie: Het (b)lijkt, wat
promotie betreft, te gaan om vier
paren: Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar nog steeds aan kop
met 60.07%, Renske Visser/Reina Slijkoord hijgen, als tweede in
hun nek met 59.09%. Thecla Maarschalk en Rees van der Post volgen
als derde met 58.23%. Kokkie van
den Kerkhoven en Corrie Smit, met
56.04%, maken ook grote kans op
promotie. Wie o wie van u streeft de
ander voorbij, of houden we het zo?
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke
Jongsma, tel. 0297-565756.

