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Dat is weer eens echt
genieten voor jong en oud
Uithoorn - Vandaag weer bericht
over de elfstedentocht. Het ziet er
naar uit dat....
Maar of die er komt of niet, voor
schaatsend Nederland, jong of oud

is het nu al genieten. Overal is er gelegenheid om te genieten.
Elders in deze krant vindt u twee
pagina's met mooie foto's van
deze winterse sfeer.

info@gortemulder.nl
www.gortemulder.nl

Bestuurslid Stichting Leefomgeving Schiphol, de heer Joost Hoffscholte (li.), overhandigt wethouder Jeroen Verheijen
namens de stichting een cheque van 1,2 miljoen euro

Groot subsidiebedrag voor
herontwikkeling van het
gebied Iepenlaan
De Kwakel - Wethouder Jeroen
Verheijen van de gemeente Uithoorn glunderde maandagmiddag
6 februari jl. van oor tot oor bij het
in ontvangst nemen van een cheque
ter waarde van liefst 1,2 miljoen euro (…).
Hij kreeg de cheque in het bijzijn
van talloze genodigden uitgereikt
door bestuurslid Joost Hoffscholte van de Stichting Leefomgeving
Schiphol in Bar ’t Fort in De Kwakel.
Het bedrag symboliseert de subsidie die de stichting verleent aan de

gemeente Uithoorn als een bijdrage in de herontwikkeling van het –
nu nog - glastuinbouwgebied Iepenlaan. Voor de inrichting van het
openbare groengebied ten zuiden
van de Iepenlaan had de gemeente
een subsidieverzoek ingediend bij
Stichting Leefomgeving Schiphol.
De stichting heeft tot doel om een
kwaliteitsimpuls te bieden voor bewoners in gebieden die door overlast van Schiphol ruimtelijk beperkt
zijn.
Met de bijdrage van de stichting

wordt van het verouderde kassengebied ten zuiden van de Iepenlaan een recreatief openbaar groengebied gemaakt. Zonder de bijdrage van de stichting zou er alleen
een niet toegankelijk weiland komen. Aan het gebied worden nu onder meer beplanting, een speelplek,
een picknickplek en wandelpaden
toegevoegd. Kortom, het verandert
op termijn in een voor iedereen aantrekkelijk recreatief gebied.

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 + 3

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Stichting AED Uithoorn
Miele specialist
Eigen technische dienst zoekt vrijwilligers en AED’s
EXTRA KOOPJE

Rookworst

Lees verder elders in deze krant.

2 stuks

500

GERT STRONKHORST, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
Tel. 0297-530017
Fax 0297-568379
info@gertstronkhorst.keurslager.nl
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

IJspret bedorven door fout
van... Ja, van wie eigenlijk?
Uithoorn - Wat een heerlijk weekend hebben de schaatsliefhebbers
achter de rug. Zo ook de bewoners
van de Thamerweg in Uithoorn. Alle kinderen op de schaats, sleepret alom! De ouders met glühwein
en heerlijke versnaperingen aan de

kant warm bij de vuurkorf!
Maar wat is er gebeurd? De bewoners: "Tot onze schrik was de sloot
vanmorgen, 6 februari, uit haar oevers getreden, tot halverwege het
gras. Bevroren, dat wel, maar de auto's stonden er met 4 wielen in! Wat

is er afgelopen nacht gebeurd? Alle stoelen, emmers, kleedjes, banken staan nog op het ijs maar een
stap er op en je zakt al met je enkels weg! Veel buren waren al
poolshoogte gaan nemen, allemaal
vraagtekens. Dan maar de gemeente Uithoorn bellen… weten van niks.
Waternet bellen… weten van niks.
Cindu, Nevcin, Koppers … weten
van niks!!!! Oh gelukkig, de politie
komt al poolshoogte nemen... maar
nee hoor, ze controleren alleen of
de auto’s niet stationair warm draaien??????
Klep
Er schijnt dat er een verbindingsklep kapot is (de Thamersloot staat
in verbinding met de Amstel) en er
is er de hele nacht water in de Thamersloot gelopen! Maar goed dat
het flink heeft gevroren, anders was

Uithoorn - De stichting AED Uithoorn heeft tot doel om de overlevingskansen van patiënten die gereanimeerd worden te vergroten
binnen de gemeente Uithoorn.
Men wil dit bereiken door opgeleide vrijwilligers te alarmeren bij reanimatiemeldingen. De vrijwilligers
gaan direct naar het reanimatieadres en starten de hulpverlening.
Tevens komt er een Automatische
Externe Defibrillator ter plaatse
(AED). Door de snelheid van handelen worden de kansen van de patiënt om te overleven vergroot.
Via het project Burgerharthulp zoekt
Ambulance Amsterdam de samenwerking met burgerhulpverleners
om de doelstelling van de stichting
te bereiken.
Inmiddels hebben zich ruim 40
deelnemers aangemeld. De stichting AED Uithoorn heeft geen zicht
op de hoeveelheid AED’s welke beschikbaar zijn in Uithoorn. Men wil

dit inventariseren om een zo goed
mogelijk dekkend netwerk te realiseren. Aanmelden van uw AED kan
via AED-Uithoorn@live.nl. Vrijwilligers kunnen hier ook aangeven of
men deel wil nemen aan dit project.
De burgerhulpverleners moeten een
reanimatie/AED opleiding hebben
gevolgd of bereid zijn deze te volgen. In het vorige persbericht is vergeten te vermelden dat met medewerking van notariskantoor Akkermans en Meuleman de statuten tot
stand zijn gekomen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van
de stichting Michiel van Hoek:
06-46278366.
Correspondentieadres:
Ria van Geem-secretaris, Arthur
van Schendellaan 92, 1422 LE Uithoorn U kunt de stichting altijd bereiken via het e-mailadres:
AED-Uithoorn@live.nl

• Vriendelijke
medewerkers
• Top 3 goedkoopste
supermarkt
• Topkwaliteit vers
Legmeerplein 18,
Uithoorn
het water de dijk over gelopen! Dan
waren de gevolgen niet mis geweest! Dat heeft Waternet ons verteld. Die beste man van Waternet
komt gelukkig ook een kijkje nemen
en hij ziet dat het ook een zeer gevaarlijke situatie is, dus hij gaat gelijk zorgen dat de pomp aangaat bij
Nevcin, Cindu en Koppers. Het water zakt dan gelukkig weer maar alles is ijs en onze mooie ijsbaan is
naar de knoppe!! Onverantwoord
om daar nog een stap op te zetten,
dus de gemeente bellen of ze linten
kunnen spannen of zo. Maar nee…
het is de verantwoordelijkheid van
de ouders! Daar gaat onze ijspret.
We zullen elders moeten gaan
schaatsen met onze kinderen. Bedankt hij/zij die hiervoor verantwoordelijk is en bedankt voor de
steun", aldus de nog steeds zeer
boze bewoners van de Thamerweg.

Familie Burggraaf zorgt voor
heel veel schaatsplezier op
het Zijdelmeer
Uithoorn - Omdat de sneeuwval
van afgelopen vrijdag het ijs veranderde in een sneeuwmassa was dat
voor het Zijdelmeer jammer van het
mooie ijs. Maar dankzij de gehele
familie Burggraaf van de zeilmakerij op de Boterdijk, kon er afgelopen
zondag 5 februari toch geschaatst
worden. Met een kleine sneeuwschuiver en veel hulp van zijn kin-

deren werd er op zondagmorgen
al heel vroeg (9.00 uur) vele mooie
sneeuwvrije banen geschoven. Heel
veel schaatsliefhebbers uit Uithoorn
en omstreken hebben hier dankbaar
gebuik van mogen maken.
Daarom beste familie Burggraaf,
hartelijk bedankt namens alle ijsliefhebbers.
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CO L O F On
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen, handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket won http://www.hethelewestland.nl/imagemanager/files/112/Brandweer/
DsC_0053.JPG en,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.

Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur
Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur
Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland
Radio ether: FM 88.9
Radio kabel: FM 89.9
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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ALGemene inFORmATie
Kwik in huis

uithoornse
kortebaanwedstrijden

Kwik is een zilverkleurig vloeibaar
metaal. Vroeger werd het vaak gebruikt in (koorts)thermometers, barometers, thermostaten en bloeddrukmeters. Misschien heeft u zelf nog
wel ergens een oude glazen koortsthermometer of een barometer met
kwik aan de muur hangen.

ernstige gezondheidsklachten

Kwik is erg giftig als we het inademen. Ons lichaam kan kwik niet goed
kwijtraken, het stapelt zich op in onze
hersenen en nieren. Het gevolg kan
zijn: vermoeidheid, huiduitslag, bevingen, hoofdpijn en hersenbeschadiging. Bij een hoge blootstelling kunt
u ernstige klachten krijgen die blijvend zijn. (Ongeboren) kinderen zijn
extra gevoelig voor kwikvergiftiging.
Als producten met kwik stuk gaan,
ontstaan kleine zilverkleurige kwikbolletjes. Deze bolletjes rollen soms
een eind weg en verdampen heel
langzaam. Kwik blijft zitten in voegen
en kieren, onder plinten en andere
moeilijk bereikbare plekken. Er ontstaat damp die soms maanden blijft
hangen. U krijgt dan kwik binnen zonder dat u het in de gaten heeft.

Kwik gemorst, wat te doen?

Kwik is heel moeilijk op te ruimen.
Vraag eerst bij de GGD hoe u dit moet
doen. Het is heel belangrijk om kwik
niet verder door het huis te verspreiden. Loop daarom nooit door kwik
heen en gebruik ook nooit de stofzuiger of wasmachine om kwik te verwijderen. Uw schoenen of apparaten
worden dan zelf een bron van giftige
kwikdamp. Lucht de kamer langdurig en sluit de binnendeur. Laat kinderen, zwangere vrouwen en dieren direct de kamer verlaten. Vloerbedekking, matrassen of kleding waarop
kwikbolletjes terecht komen, moeten
worden weggegooid. Bij grotere hoeveelheden kwik (bijvoorbeeld bij een

kapotte barometer) is een professioneel bedrijf nodig bij de schoonmaak.
Al met al kan een ongeluk met kwik
daardoor heel duur uitvallen en veel
overlast veroorzaken.
Een spaarlamp bevat een poeder
waarin een heel klein beetje kwik zit.
Bij een gebroken spaarlamp komt
weinig kwik vrij, u kunt dit zelf opruimen en gezondheidsklachten zijn
niet te verwachten. Op www.gezond.
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/
Milieu-in-huis/Kwik-in-huis vindt u informatie over wat u moet doen.

Problemen voorkomen

Voorkom gezondheidsproblemen en
lever uw (koorts)thermometer of barometer met kwik in bij de gemeente als Klein Chemisch Afval (KCA).
Barometers kunnen zoveel kwik bevatten dat het risico van schade aan
de gezondheid bij een breuk groot is.
Voor beide apparaten zijn goede alternatieven op de markt. Lever defecte spaarlampen ook in als KCA.

GGD Amsterdam

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

Op zaterdag 11 februari organiseren
de combinatiefunctionarissen sport
van de gemeente Uithoorn in samenwerking met Buurtbeheer Legmeer
een kortebaanwedstrijd op het evenemententerrein Legmeer west (tussen Randhoornweg en Haas). Iedereen is tussen 12 en 15 uur welkom
om mee te doen aan de kortebaanwedstrijd of om te genieten van de
aanwezige ‘Koek & Zopie’.
De schaatsbaan wordt in tweeën gedeeld, waarbij er gelegenheid is om
vrij te schaatsen of om deel te nemen
aan de wedstrijden. De Brede school
Legmeer stelt zijn toiletten deze middag beschikbaar. Er is voldoende

weRK in
uiTVOeRinG

parkeergelegenheid rondom het evenemententerrein. EHBO is aanwezig, maar deelname geschiedt volledig op eigen risico.
Deelnemers strijden tegen elkaar, in
een ‘knock-out systeem’ per leeftijdscategorie, om de titel: ‘Kortebaankampioen Uithoorn’. De nummers 1,
2 en 3 worden gehuldigd en beloond
met een medaille (gesponsord door
Buurtbeheer Legmeer). Handschoenen zijn bij deze wedstrijd verplicht.
Meer informatie kunt u vinden op
www.buurtbeheer.uithoorn.nl of op
de Facebooksite van de combinatiefunctionarissen Uithoorn.
tuurplan geven aan medewerkers
van de gemeente of opschrijven
op reactiekaartjes. Vanaf 9 februari is het conceptplan beschikbaar op
www.uithoorn.nl (gemeente) en
www.de-kwakel.com (Stichting De
Kwakel Toen & Nu). U kunt per e-mail
of schriftelijk op het conceptplan reageren tot 28 februari 2012.

Vervolgstappen
BewOneRsBiJeenKOmsT
OVeR heT VeRKeeRssTRuCTuuRPLAn De
KwAKeL
Deze bijeenkomst is op woensdag 8
februari in de kantine van Sportvereniging KDO, Vuurlijn 51. U bent vanaf 19.15 uur welkom. Het programma
begint om 19.30 uur.

uw reactie

Tijdens de bewonersavond kunt u
uw mening over het Verkeersstruc-

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

meer informatie

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

Overzicht activiteiten Buurtbeheer 2012
Activiteit

Buurt

Datum

Plaats

Tijd

Bewonersoverleg

Thamerdal

21 februari

Ponderosa

20:00 uur

Bewonersoverleg

Meerwijk

22 februari

n.t.b.

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

6 maart

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

3 april

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

Centrum

17 april

Ponderosa

19:30 uur

Bewonersoverleg

Zijdelwaard

24 april

De Schutse (kleine zaal)

19:30 uur

Bewonersoverleg

De Legmeer

24 april

vooralsnog buurtsteunpunt

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

1 mei

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

Thamerdal

22 mei

Ponderosa

20:00 uur

Bewonersoverleg

Meerwijk

30 mei

n.t.b.

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

5 juni

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

Zijdelwaard

26 juni

De Schutse

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

3 juli

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

7 augustus

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

Thamerdal

28 augustus

Ponderosa

20:00 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

4 september

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

De Legmeer

4 september

vooralsnog buurtsteunpunt

19:30 uur

Bewonersoverleg

Centrum

18 september

Ponderosa

19:30 uur

Bewonersoverleg

Meerwijk

19 september

n.t.b.

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

2 oktober

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

Thamerdal

23 oktober

Ponderosa

20:00 uur

Bewonersoverleg

Zijdelwaard

30 oktober

De Schutse

19:30 uur

Bewonersoverleg

Centrum

30 oktober

Ponderosa

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

6 november

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

De Legmeer

6 november

vooralsnog buurtsteunpunt

19:30 uur

Inloopspreekuur

Zijdelwaard

4 december

Kate & Go op het Zijdelwaardplein

09:30 tot 11.30 uur

Bewonersoverleg

Thamerdal

11 december

Ponderosa

20:00 uur

Bewonersoverleg

Meerwijk

21 december

n.t.b.

19:30 uur
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ACTIVITEITEN KALENDER
Activiteiten en evenementen

12 feb.

Meer weten?

12 feb.

-

16 feb.

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.
-

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.
Kijk voor meer informatie over de komende activiteiten op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties. Kijk ook op
buurtbeheer.uithoorn.nl

17 feb.
17 feb.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

18 feb.

10 feb.

10 feb.

Concert COV Amicitia: Messiah van Handel. RK Kerk, Driehuisplein te Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 21;
65+ € 20. Kerk open vanaf 19.15 uur. Kaarten te koop bij Bruna, Amstelplein en Ten Hoope, Zijdelwaardplein. Ook via Wil
van de Water, tel. 0297-566377.
Sjoelen in wijksteunpunt Bilderdijkhof! Aanvang: 13.30 uur.
Kosten: € 2,50.

17 feb.

18 feb/
24 mrt.

‘A D-F!NE VALENTINE!‘ Soul- en Motownkoor D-F!NE geeft
een bijzonder Valentijnsoptreden met High Tea. Kaartjes kosten € 25,00 pp (incl. High Tea), geniet van de ambiance van de
Thamerkerk 14.30 uur. Kaarten zijn te bestellen via www.soulkoor.nl of info@soulkoor.nl
Muziekmiddag met duo Jean en Marian in wijksteunpunt Bilderdijkhof van 14.00-16.00 uur. Kosten: € 5 incl. kofﬁe/thee.
Kaarten te koop in het wijksteunpunt. Tel: 567209.
Eetkamer ‘Goede Genade’. Eenvoudige maaltijd in gebouw
ECG, Herman Gorterhof 3. 18.00-20.30 uur. Toegang gratis. Tevoren aanmelden via www.ecguithoorn.nl/eetkamer of
0297-523272
Bingo in KDO-kantine, Vuurlijn 51. Aanvang 20.00 uur
Klaverjassen in buurthuis Ponderosa. Zaal open: 19.30 uur.
Kosten: € 2 p.p. Duurt van 20.00-23.30 uur.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof (iedere derde vrijdag van
de maand) Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0.50 per kaartje
Marathonkaarten à Klaverjassen in Dorpshuis De Quakel. Tot
15 februari kunt u zich inschrijven bij Joop van Diemen (0297546900) of in het dorpshuis (0297-531528). Kosten € 10. De
zaal gaat open om 9.00 uur en er wordt van 10.00 uur tot 18.00
uur gekaart.
Drie miniworkshops ‘Zingen van binnen naar buiten’.
Plaats: Atelier de Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86. Kosten:
€ 110. Aanvang: 9.30 uur.
Meer informatie: www.praktijkclarity.nl

19 feb.

21 feb.
21 feb.

23 feb.
24 feb.
24 feb.

Colla Voce treedt op in Thamerkerk. Houtblaasensemble met
cello en contrabas spelen Mozart, Dvorak en Gounod o.l.v.
Bob Berkemeier.
Aanvang: 14.30 uur. Toegangsprijs: € 12. Info: www.scau.nl
Klaverjassen op de laatste (dins)dag van het Carnaval. Dorpshuis De Quakel. Kosten € 2,50. Inschrijven vanaf 13.00 uur en
om 13.30 uur begint het kaarten.
Zingen in wijksteunpunt Bilderdijkhof onder begeleiding van
twee enthousiaste muzikanten. Uit verschillende genres wordt
gezongen. Aanvang: 10.00 uur en einde: 12.00 uur. Kosten:
€ 2,00 incl. kofﬁe/thee in de pauze.
Mantra zingen. Atelier De Rode Draad, Pr. Margrietlaan 86.
Tijd: 19.45-21.30 uur. Kosten: € 7,50.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Aanvang: 13.30 uur. Kosten: € 0,50 per kaartje.
Knutselen met Hobbyclub-Fantasie ‘83 De Kwakel in Dorpshuis De Quakel. Aanvang: 19.00 uur. Einde: 21.00 uur. Toegang gratis. Info: 0614117979 en www.hobbyclubdekwakel.nl
Evenementen vanaf maart 2012
staan op www.uithoorn.nl

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

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

TER INZAGE

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

Tijdelijk:
- Keur, Keurbesluit en beleidsregels AGV. Ter inzage van 1 december 2011
t/m 22 februari 2012. Contactpersonen: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht (AGV): mevrouw E.J. van Assenbergh, evelien.van.assenbergh@
waternet.nl. of de gemeente Uithoorn: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111
- Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2012, Verordening Forensenbelasting 2012,
Verordening Grafrechten 2012, Verordening Hondenbelasting 2012, Verordening Lig- en Kadegelden 2012, Verordening Marktgelden 2012, Verordening Precariobelasting 2012, Verordening Rioolaansluitingsrecht 2012, Verordening Rioolhefﬁng 2012, Verordening Algemene Rechten 2012 en Verordening Onroerende Zaakbelastingen 2012. Ter inzage van 2 januari t/m 25 maart
2012. Contactpersoon: mr. A.S. Polder 0297-387580.
- Verkeersbesluit Aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning
Canadese Gans 49 te Uithoorn. Ter inzage van 11 januari t/m 22 februari 2012.
Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Gewijzigd Verkeersbesluit 10 Engelse Mijlenloop. Ter inzage van 11 januari t/m
22 februari 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Aanwijzing parkeerplaats bij de ingang van Brusselﬂat 101 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. Ter inzage van 25 januari t/m 7
maart 2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
woning Admiraal de Ruyterlaan 120. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
- Verkeersbesluit Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de
ingang naar de woning Monnetﬂat 48. Ter inzage van 1 februari t/m 14 maart
2012. Contactpersoon: mw. S.I. van der Waals, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

De Kwakel
- Boterdijk 192a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een garage en berging. Ontvangen 1 februari 2012.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Haas 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van een
accommodatie voor kinderopvang. Ontvangen 31 januari 2012.

Dorpscentrum
- Dorpsstraat 28 en 28A, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de voorgevel. Ontvangen 2 februari 2012.

INGETROKKEN OMGEVINGSVERGUNNING

De Kwakel
- Vuurlijn 34, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een carport.
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
- Achterweg 16, omgevingsvergunning voor het oprichten van een kantoor en
het wijzigen van de bestaande voorgevel. Bezwaar: t/m 14 maart 2012.
- Vuurlijn 30, vergunning aan Uithoornse Hockey Club Qui Vive voor het organiseren van het B-jeugd hockeytoernooi van 7 t/m 9 april 2012. Bezwaar t/m 13
maart 2012
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, Park
Krayenhof)
- Ruit 2, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schuurtje en een
schutting.
Bezwaar: t/m 14 maart 2012.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Kuifmees 59, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 maart 2012.
WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij twee meldingen
hebben ontvangen op grond van de Wet milieubeheer.

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit):
• Hogendoorn Autobanden B.V. voor het veranderen van een inrichting voor het
opslaan van autobanden op de locatie Amsterdamseweg 8 te Uithoorn. Het betreft een zogenaamde type A-inrichting.
• Groenrijk Tuincentrum voor het oprichten van een tuincentrum aan de Wiegerbruinlaan 4 te Uithoorn.
Op deze inrichting 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, 8 februari 2012

RECTIFICATIE PUBLICATIE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
AMSTERDAMSEWEG

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij de publicatie
Vaststelling bestemmingsplan Amsterdamseweg intrekken.

Op 1 februari is in de Nieuwe Meerbode en in de Staatscourant jaargang 2012,
nr 2080 publicatie gedaan van de ter visielegging van de ongewijzigde vaststelling van bestemmingsplan Amsterdamseweg als vervat in planidentiﬁcatiecode
L.IMRO.0451.BPAdamseweg-VG01.
Dit is niet correct. Het bestemmingsplan is weliswaar vastgesteld, maar niet ongewijzigd. Later in deze procedure zullen wij de juiste informatie publiceren.
Uithoorn, 8 februari 2012

WWW.UITHOORN.NL

Hoe brandveilig bent u?
Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl
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Mijmeringen

informAtief
coLofon
sinds 1888

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

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

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

DierenHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

ALArmnUmmer 112
www.112.nl

www.mEErBoDE.nl

Wintereenden
Regio - Veel Nederlandse broedvogels verblijven in de winter in de
warmte van Zuid-Europa en Afrika.
Maar voor verschillende vogels die
broeden in noordelijker gelegen gebieden is Nederland het warme zuiden.
Zo ook voor de Grote Zaagbek, een
flinke eend met een langwerpig
gestroomlijnd lichaam. Een eend
met een markante, grote kop. Het
vrouwtje heeft een volle kuif op achterhoofd en achterkruin.
De lange nek valt ook wel op, maar
bij het zwemmen wordt de nek vaak
ingetrokken. Mannetje of vrouwtje?
De kop en de hals van het mannetje
zijn zwart met een groene glans en
die van het vrouwtje zijn roodbruin.
De stroomlijn is handig, want het is
een duikeend die vaak en langdurig onder water op zoek gaat naar
vis. ‘Groote Duikergans’ is een oude volksnaam, maar ook namen als
Dubbele Zaagbek, Zaageend, Korporaal (waar komt dat vandaan?)
en Boterbuik (kleur buik mannetje?)
werden gebruikt.
De lange, dunne rode snavel heeft
aan de punt een kleine haak en
zaagtanden op de snijranden. Een

IVN vogelcursus 2012

Een vogelleven onder de loep
Regio - Welke vogel ziet u in de tuin,
de polder en de rietstroken langs de
sloten? Welke roofvogel zit daar op
die paal langs de snelweg? Waarom
zingt een roodborst in de winter en
hoor ik dan geen tjiftjaf of fitis?
In een cursus van vier theorieavonden en drie ochtendexcursies zullen enthousiaste IVN-gidsen u hierover vertellen. Ook zaken als gedrag, trek, rui, zang en natuurlijk de
determinatie van vogels worden onder uw aandacht gebracht en ondersteund door beamerbeelden op
scherm.

De avonden beginnen om 20.00 uur
en eindigen om ongeveer 22.00 uur.
De cursussen vinden plaats in het
NME centrum ‘De Woudreus’ aan
de Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR,
Wilnis

Programma
Dinsdagavond 20 maart:
vogels algemeen; vogels rondom
huis en tuin.
Dinsdagavond 27 maart:
trek en rui; eenden, ganzen/zwanen.
Zaterdagochtend 31 maart:
excursie: vogels in tuin en park.
Dinsdagavond 17 april:
gedrag en geluid; weidevogels.
Zaterdagochtend 21 april:
excursie: eenden en ganzen.
Dinsdagavond 24 april:
moeras- en rietvogels; roofvogels,
meeuwen/sterns.
Zaterdagochtend 28 april:
excursie: moeras- en rietvogels.

Geprobeerd zal worden in deze cursus een goed beeld te geven van de
gedragingen en het leven van de vogels in onze eigen omgeving. U zult
merken, dat hoe meer u van vogels
weet, hoe meer u zich zult gaan verbazen over onze gevleugelde vrienden. Op uw terras, balkon of in de
tuin zult u dit voorjaar heel wat vogelsoorten uit elkaar kunnen gaan
houden. Trek tijdens de excursies
met de IVN-gidsen mee het park en
de polder in en laat u verrassen.

De excursies beginnen om 09.00
uur en eindigen om ongeveer 11.00
uur; verzamelen bij het NME centrum om 08.30 uur
Voor de gehele cursus, inclusief koffie, thee en cursusmateriaal vraagt
het IVN een bijdrage van 35,- per
persoon.

Nadere informatie en aanmelding
bij TonVerweij, e-mail: ajmverweij@
hetnet.nl, tel. (0297)264300.

IVN jeugdgroep
De Veenmollen DRV
Regio - De bijeenkomsten van de
IVN jeugdgroep De Veenmollen
DRV hebben elke maand een ander
thema. Deze maand was het onderwerp ‘afval en hergebruik;. De kinderen hadden al tijdens een eerdere
activiteit ontdekt dat bodemdiertjes
heel veel ‘afval’ in de natuur opruimen. Helaas kunnen deze diertjes
niet alles opruimen en zeker niet alle afvalproducten van de mens! Samen met de leiders onderzochten
de kinderen welke producten niet
afbreekbaar zijn, welke weer opnieuw gebruikt kunnen worden en
welke gewoon verteren. Met behulp van een sorteerspel maakten
de kinderen kennis met de verschillende soorten afval: blik, glas, papier, klein chemisch afval, tuin- en
keukenafval. Dat sorteren is eigenlijk niet eens zo makkelijk. Denk bijvoorbeeld aan een melkpak, je zou
zeggen dat dit pak bij het karton/
papier hoort, maar… de binnenkant
is van plastic dus… ?! Over plastic
gesproken… sommige plastic zakken zijn wel afbreekbaar. Zij zijn te
herkennen aan het krakende geluid
dat je hoort als je een zak verfrommelt.
Om te ervaren wat mensen zoal
weggooien en wat het gevolg daarvan is, zijn ze gewapend met lange knijpers, handschoenen en vuilniszakken, het park “ ’t Speelwoud”

in Wilnis ingegaan. Dat was een
schrik! De vuilniszakken werden al
snel gevuld met blikken, 37 flessen,
papier, vuurwerkresten, plasticzakken, veel sigarettenpeuken enz. enz.
Bij elkaar had de groep 40 kg afval verzameld. Ook vonden de kinderen een totaal vernielde afvalbak!!
Eigenlijk was iedereen wel ontdaan.
Het is immers niet nodig om al dat
afval zomaar achter te laten. Het ziet
er erg vies uit en het is slecht voor
de natuur want al dat afval verteert
immers niet.
De kinderen kwamen zelf met heel
logische opmerkingen “als je volle
flesjes meeneemt naar het park, kan
je ze leeg toch ook mee terugnemen
naar huis”. Of…’als je vuurwerk hebt
afgeschoten, dan kan je, desnoods
de volgende dag, toch met je vrienden de restanten in een vuilniszak
doen’. Dat is toch allemaal niet zo
veel werk. Het is in feite een kwestie
van verantwoording willen dragen.
Namens de Veenmollenkinderen
doet IVN daarom een oproep aan
de mensen die gebruikmaken van
het park. “Willen jullie proberen om
het park weer schoon te houden?
Neem a.u.b. het afval mee of gooi
het in een afvalbak, dan kan iedereen genieten van een schoon park!
De Veenmollenkinderen hebben de
eerste start gezet... en nu jullie!!!”

eenmaal gevangen vis komt dan
ook niet meer weg.

En dan is er nog een tussenmaat: De
Middelste Zaagbek, die liever, ook al
in de winter, in het zoute water van
onze kust verblijft.

Door Flavoring
Eindelijk is het dan zover, de winter is gekomen! En hoe, afgelopen
weekend hebben we allemaal de Hollandse wintertaferelen mogen
aanschouwen. Witte weilanden, een strakblauwe lucht met winterzonnetje, schaatsende mensen op de sloten en op sommige plekken al een koek-en-zopie aan de kant van de tijdelijke ijsbanen. Twee
weken geleden had toch niemand durven dromen van sleetje rijden,
schaatsen en heel misschien wel een elfstedentocht. En ik maar balen dat ik vorig jaar zo voortvarend skibroeken en moonboots had
aangeschaft voor de zogenaamde horrorwinter. Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht en zijn die aangeschafte artikelen behoorlijk intensief gebruikt de afgelopen dagen.
De winter bestaat niet alleen uit mooie plaatjes, soms is het ook gewoon blauwbekken van de kou. Het koude weer zorgt voor heel wat
werk voor deze en genen. Te denken valt aan de mensen van de gemeente die het druk krijgen met het schoonhouden van de doorgaande wegen en dus heel wat zout zullen strooien. Afgelopen vrijdag hebben we een voorproefje gehad van gladde wegen en lange
files, maar de volgende dag lag bijvoorbeeld de N201 er al weer keurig bij.
Maar ook vele vrijwilligers zorgen ervoor dat wij allemaal een rondje kunnen schaatsen op een ondergespoten weiland of voetbalveld.
Gisteren nog zag ik iemand op een sneeuwveger vele baantjes rijden op het ijs om op deze wijze te zorgen voor een gladde en mooie
ijsvloer. En ondertussen is het groot nieuws dat de rayonhoofden op
zondagavond bij elkaar kwamen en misschien komend weekend al
de tocht der tochten gereden zal worden, de elfstedentocht.
Een mooie reclame voor alle ijsverenigingen die nu in hun element
zijn en ook zullen kijken welke tochten in de eigen regio mogelijk
zijn. De grote vraag is of de sneeuw de spelbreker zal zijn voor de
schaatstochten.
Ik vind het mooi dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging.
Het is het sociale bindmiddel voor vele mensen. Zoek je vrijwilligers,
mensen die zich met hart en ziel voor een doel inzetten, je zult ze zeker treffen op de sportvereniging. Zijn het nu de ijsverenigingen die
door het koude weer in de belangstelling staan. Het hele jaar door
zijn er natuurlijk nog vele sportverenigingen actief in onze regio.
Persoonlijk heb ik wel wat met de vereniging Thamen. Ik sta letterlijk
en figuurlijk aan de zijlijn en kijk met respect wat de mensen van die
vereniging allemaal doen. Honk en softbal is een teamsport die niet
zo in de belangstelling staat als bijvoorbeeld voetbal, maar toch bestaat er in Nederland een stevige basis en wellicht dat het nog veel
groter gaat worden nu Nederland afgelopen zomer wereldkampioen
Honkbal is geworden. In Uithoorn heb je dus Honk- en Softbal Vereniging Thamen en deze bestaat dit jaar 50 jaar! In dit jubileumjaar
zullen er allerlei festiviteiten plaatsvinden om dit te vieren. Aanstaande zaterdag 11 februari begint het jubileumjaar met een grootse reünie voor alle leden en oud-leden.
Mocht u verder geinterreseerd zijn in Thamen en hun plannen voor
aankomend jaar, kijkt u dan op hun website www.thamen.info en
houd deze krant in de gaten.

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

De Grote Zaagbek is vrij zwijgzaam,
maar zachte knorgeluiden (gegrom)
horen bij de bals. Nu al hoorbaar,
want de paarvorming begint al in
de winter op onze plassen en rivieren. Het IJsselmeer is geliefd, maar
deze foto’s maakte ik vorige winter in Loenen aan de Vecht, bij de
brug van de Bloklaan over de Vecht.
Tussen Loenen en Nieuwersluis ligt
een jaagpad, een leuk, vrij gelegen,
wandelpad van zo’n twee kilometer lang. Zeker als het flink gevroren heeft, is er een goede kans om
de eend daar in de nog open stukken aan te treffen.
Soms zie je ze onder het ijs duiken
om een vis te vangen. Bij een zeer
strenge winter wijken ze uit naar
zout water of de grote rivieren. Als
er een Grote Zaagbek is, bestaat er
natuurlijk ook een kleine zaagbek. Ik
ging op zoek en kwam bij het Nonnetje uit. Het Nonnetje is in de winter regelmatig in de Botshol te zien.

KOUD

Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypers bruin. Voorpoten
witte sokjes, achter poten witte kniekousen; borst en buik wit.
- Uithoorn, Rietgans: zwarte kat met witte onder de kin.

Bingo bij de ANBO
Uithoorn/De Kwakel - Op dinsdag 14 februari organiseren de afdelingen Uithoorn-De Kwakel van
de Algemene Nederlandse Bond
van Ouderen (ANBO ) en de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) hun
maandelijkse bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Aanvang 14.00
uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.

Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook
niet-ANBO-KBO leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag!
Er zijn bijzonder mooie prijzen te
winnen, bovendien zijn de consumpties prettig laaggeprijsd. Kom
eens kijken, doe mee en geniet van
de leuke sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. De toegang is gratis!

Gevonden:
- Wilnis, Veenweg: rode kater met witte bef en witte sokjes achter.
- Mijdrecht bij Tennisveld: zwart/roestbruine kat met
schildpadtekening.
- Mijdrecht, Corn. Beerninkstraat: konijn; lichtbruin/bruin/wit.
- Vinkeveen, Bijleveld: bruin konijn.
- Kudelstaart, Bilderdijkweg: zwarte kat met pluimstaart.
- Vinkeveen, Braambrugsezuwe: kitten, grijs/wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeenten
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden loket Wonen,
Welzijn en Zorg in beide gemeenten
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

D e

reactie op item in het
tv-programma Kassa
In het tv-programma Kassa is afgelopen week
een item uitgezonden over inkomensgrenzen
en andere financiële voorwaarden die
gemeenten hanteren bij de uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Volgens het tv-programma Kassa:
hanteren sommige gemeenten in strijd
met juridische uitspraken nog steeds
een inkomensgrens; vragen gemeenten
verschillende eigen bijdragen voor dezelfde
soort ondersteuning.
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
hanteren sinds 1 januari 2012 geen
inkomensgrens meer voor de toegang tot
voorzieningen in het kader van de Wmo.
Tevens hebben de gemeenten Aalsmeer en
Uithoorn per 1 januari 2012 het eigen bijdrage
beleid uitgebreid.

Bijzondere
bijstand voor
maatschappelijke
participatie

Met maatschappelijke participatie
wordt bedoeld dat het voorkomen of
doorbreken van een sociaal isolement.
Per kalenderjaar (van 1 januari t/m
31 december) kan er voor een kind
een aanvraag gedaan worden voor
deze bijzondere bijstand. De bijstand
is bestemd om deelname aan sociale
activiteiten mogelijk te maken en de
daarvoor benodigde uitgaven, voor
bijvoorbeeld sportkleding en huur
muziekinstrumenten, te kunnen doen.

Sinds 1 januari 2012 is het
declaratiefonds jongeren vervangen
door bijzondere bijstand voor
maatschappelijke participatie. Deze
voorziening is er voor kinderen en
jongeren in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar.

U kunt van de bijzondere bijstand voor
maatschappelijke participatie gebruik
maken als u een uitkering van de
gemeente ontvangt of niet meer dan
110% van de bijstandsnorm verdient.
Er wordt geen rekening gehouden met
het eigen vermogen. De hoogte van de
vergoeding bedraagt voor kinderen in het
basisonderwijs € 275,- per kalenderjaar
en voor jongeren in het voortgezet
onderwijs € 325,-.

De te betalen hoogte van de eigen bijdrage
is afhankelijk van het gezamenlijke
verzamelinkomen van de aanvrager en
partner. De eigen bijdrage wordt berekend
en geïnd volgens een landelijke geldende en
door de overheid toegestane systematiek.
Deze wordt uitgevoerd door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). De reden dat dit
bij het CAK is neergelegd is omdat het CAK
alle eigen bijdragen int en daarbij rekening

v a n

Binnenkort ontvangt u de aanslag van de
gemeentelijke belastingen. Als u niet of met
moeite de gemeentelijke belastingen kunt
betalen in verband met uw inkomen, kunt u in
aanmerking komen voor kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen 2011.

Heeft u vragen? neem dan contact op met
het loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De gegevens vindt u links op deze pagina.

eigen bijdrage
Een eigen bijdrage c.q. eigen aandeel
gold al voor huishoudelijke verzorging
(zowel in de vorm van natura als PGB),
woningaanpassingen en autoaanpassingen.
Ook is men bekend met het betalen van
een eigen bijdrage voor het gebruik van
de Regiotaxi. Per 1 januari 2012 wordt
ook een eigen bijdrage opgelegd voor een
aantal andere Wmo voorzieningen. Denk
hierbij onder andere aan het gebruik van
oprijdroosters, een traplift, een scootmobiel,
een driewielfiets, etc. Gemeenten mogen voor
rolstoelen geen eigen bijdrage vragen.

g e m e e n t e R a a D

Kwijtschelding
gemeentelijke
belastingen en
heffingen

houdt met de stapeling van de verschillende
eigen bijdragen. Men betaalt dus nooit meer
dan de maximale periodebijdrage die past bij
het verzamelinkomen. Maakt iemand al gebruik
van een bepaalde vorm van ondersteuning op
grond van de Wmo of AWBZ, dan ontvangt
deze al vierwekelijks een nota van het
CAK. Daarop is te lezen wat de maximale
periodebijdrage is. Ongeachte de eigen
bijdrage die een gemeente oplegt zal men
nooit meer betalen dan de maximale eigen
bijdrage.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt,
hangt af van uw financiële omstandigheden.
Hierbij is de gemeente gebonden aan de
Rijksnormen die afhankelijk zijn van de
gezinssamenstelling. Bij de bepaling of u in
aanmerking komt voor kwijtschelding wordt
onder ander gekeken naar de waarde van
een auto die in uw bezit is, het vermogen
(waaronder bank- en girosaldi maar ook de
waarde van levensverzekeringen, antiek,
vorderingen en overige bezittingen e.d.) en het
netto besteedbare inkomen en de leefsituatie.
Kwijtschelding is alleen mogelijk voor
de onroerende zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing en rioolrechten.
De gemeente Uithoorn verleent geen
kwijtschelding voor hondenbelasting.
Indien u geen bijstandsuitkering ontvangt per
1 januari 2011 en toch van mening bent recht
te hebben op kwijtschelding dan kunt u contact
opnemen met afdeling Publiekszaken (telefoon
0297-513 111) of de afdeling Ondersteuning/
Financiën (telefoon 0297-513 182 of 513 954).
Vragen over kwijtschelding kunt u stellen
aan de medewerkers van beide hierboven
genoemde afdelingen. Zij staan u graag
te woord.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor
deze voorziening? Neem dan contact op
met een medewerker van het cluster Werk
en Inkomen. De gegevens vindt u links op
deze pagina.
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Kijk voor meer informatie
op www.uithoorn.nl

‘Uithoorn zou moeten inzetten op duurzaamheid’
gezien als een waardevolle
grondstof. Het zou goed
zijn wanneer wij als gemeente
de inwoners kunnen over

4

Zijn er nog andere
duurzame onderwerpen waarvan DUS!
werk wil maken?

“Als gemeente kunnen we een
stimulerende rol vervullen”

Vijf vragen aan
Peter Timmer (DUS!)

In deze aflevering van de rubriek ‘Vijf
vragen aan’ geven we vijfmaal het woord
aan Peter Timmer. Hij zit namens DUS!
in de gemeenteraad van Uithoorn.

1

Wat vind jij een
belangrijke uitdaging voor de gemeente
Uithoorn de komende tijd?
“Dan zou ik zeggen dat het
belangrijk is te investeren in
duurzaamheid. Niet alleen
omdat dit nu goed is voor het
milieu, maar ook omdat dit
op termijn geld oplevert.
Daar is DUS! van overtuigd.

Los daarvan zorgt het voor
een betere leefomgeving.
En dat is bepaald niet
onbelangrijk.”

2

Duurzaamheid is
een breed begrip.
Waar wil je precies in
gaan investeren?
“In afval bijvoorbeeld.
Afval wordt steeds meer

tuigen van de waarde van
goed gescheiden afval. Het
verzamelen van afval kost
natuurlijk geld, maar ge
scheiden afval brengt ook
geld op. Restafval daaren
tegen kost nog eens extra
geld voor de verwerking.”

3

Wat is ervoor nodig
om dit te bereiken?
“Een eerste aanzet is in 2011
al gedaan. Dit jaar geven
we daar in de gemeenteraad
een vervolg aan en stellen
we vast wat het nieuwe af
valbeleid wordt. Ik hoop
op een omslag. Nu haalt de
gemeente restafval op bij de
bewoners en moet waarde
vol afval, dat als grondstof
kan dienen, vaak worden
weggebracht. Dat zou
andersom moeten, zodat je
hergebruik stimuleert.”

“Dan denk ik vooral aan
energie. Fossiele brandstof
fen raken op én ze zijn vaak
niet goed voor het milieu.
Denk aan steenkool en olie.
Als je dan bedenkt dat zon

en wind gratis en goed
zijn, dan is het logisch te
onderzoeken of we daar iets
mee kunnen. Uithoorn
doet dat nu al in de energie
neutrale regio. Daarin
proberen we te bereiken
dat we in 2040 evenveel
energie produceren als we
gebruiken in de regio.”

5

Wat zou Uithoorn
concreet kunnen
doen op het gebied van
energie?

“We zouden inwoners en
ook de woningcorporatie
kunnen stimuleren om
zuinig te zijn. Denk ook aan
zonnepanelen of slimme
verwarmingssystemen. Als
gemeente kunnen we een
aanjagende rol vervullen,
ook richting ondernemers.
Uiteindelijk kunnen we
het niet alleen. We zullen
bewoners en bedrijven
mee moeten krijgen,
zodat we samen resultaat
boeken.”

RaaDSagenDa
Datum: 9 februari 2012
Aanvang: 19.30 uur
Vorm: informerend debat
1

Opening en
inspreken burgers

2

Hoofdontsluitingsroute
Oude Dorp 19.40 uur

3

Inrichting en beheersing
Libellebos 20.45 uur

4

Bestemmingsplan
Landelijk gebied,
Boterdijk 91 22.00 uur

5

Beleidsplan
Schuldhulpverlening
22.30 uur

6

Duurzaamheid
2012-2015 23.00 uur

7

Rapport Rekenkamer,
inhuur derden
23.30 uur

Doe mee aan het imago-onderzoek!
De gemeenteraad is er voor
u. Raadsleden laten hun stem
namens u horen en denken en
beslissen mee over zaken in
de gemeente die u aangaan.
Hoe logisch dat ook klinkt,
niet iedereen ervaart dat zo.
Niet altijd is even duidelijk
wat de raadsleden voor u kun
nen betekenen en hoe u hen
kunt benaderen. De Uithoorn
se gemeenteraad wil u daar
om beter informeren over za
ken rondom de raad. Om dat
goed te kunnen doen, loopt er
nu een imagoonderzoek. Dan

weet de raad hoe u er nu over
denkt en wat u precies ver
wacht van de gemeenteraad.
Weet u bijvoorbeeld wie de
raadsleden zijn en welke poli
tieke partijen ze vertegen
woordigen? Zijn de raadsleden
volgens u voldoende bereik
baar en zichtbaar? Wat moet
anders? Om dat in kaart te
brengen, is uw medewerking
onmisbaar. Vul daarom nu
de enquête in. Dat kan via
de gemeentewebsites www.
uithoorn.nl en www.uit
hoorn.nl/ris. Door vragen te

colofon Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn opdrachtgever: Gemeenteraad Uithoorn
concept & redactie: Merktuig, Amsterdam fotografie: Gemeente Uithoorn meer weten Over inspreken, raadsvergaderingen en de gemeenteraad?
Kijk op www.uithoorn.nl of neem contact op met de griffie, via (0297) 51 39 63 of griffie@uithoorn.nl

beantwoorden, kunt u precies
aangeven wat u vindt. Boven
dien maakt u dan kans op een
VVVcadeaubon ter waarde
van 20 euro. Naar 1500 inwoners
is al een enquête verzonden.
Aarzel dus niet, surf vandaag nog
naar www.uithoorn.nl/ris en
vul de vragenlijst in, of stuur
een email naar ingrid.straat
hof@uithoorn.nl om de
enquête via email of post
te kunnen ontvangen. De
resultaten van het onderzoek
zijn vanaf begin april te zien
op de website.

Let op: de Tijdsduur
per onderwerp is een
inschatting. De volgende
raadsvergadering is op
donderdag 23 februari 2012.
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Groot subsidiebedrag voor
herontwikkeling gebied Iepenlaan

Blije gezichten met de toegekende subsidie: v.l.n.r. Leo Verbruggen (ondernemer Iepenlaan), Irma Smak (bewoner),
wethouder Jeroen Verheijen, Miriam de Boer (directeur stichting Leefomgeving Schiphol) en Joost Hoffscholte (bestuurslid)
(vervolg van voorpagina)
De Kwakel - Alvorens Hoffscholte
het bedrag zelf op de cheque ging
invullen memoreerde hij in een korte toespraak het doel van de stichting en legde uit hoe de toewijzing van het subsidiebedrag voor
het project in Uithoorn tot stand is
gekomen. Hij prees daarbij de gemeente in haar initiatief op dit gebied om dit samen met bewoners
en ondernemers tot stand te brengen. Vervolgens wenst hij de wethouders samen met alle mensen
die met hem samenwerken een heel
goede uitvoering van het plan toe.
In het bijzonder ook de mensen die
in het gebied op en rond de Iepenlaan wonen. Vervolgens vulde hij
van rechts naar links het bedrag op
de cheque in.
Een bijzonder woord van dank kon
natuurlijk niet uitblijven van wet-

houder Jeroen Verheijen.
Hij noemde het terecht een fantastisch bedrag dat door de stichting
beschikbaar is gesteld en zei het
goed te gaan gebruiken door in fasen het gebied te gaan herinrichten.
Hij wijdde ook een woord van dank
aan de partijen die hebben deelgenomen aan de zogenoemde ‘Alderstafel’ en niet in de laatste plaats aan
de ondernemers aan de Iepenlaan
en andere bewoners van De Kwakel
die samen met de landschapsarchitect hebben meegedacht over de
invulling van het project. Het moet
Kwakels groengebied worden, zo zei
de wethouder.
Extra kwaliteitsimpuls
Stichting Leefomgeving Schiphol
geeft uitvoering aan de afspraken
uit het convenant ‘Omgevingskwaliteit middellange termijn’. Dit convenant is ondertekend aan de Alders-

tafel door partijen die allemaal betrokken zijn bij het vliegverkeer van
en naar Schiphol. Uit dit Convenant
is de Stichting Leefomgeving Schiphol voortgekomen. De ‘Tafel van Alders’ is een overlegtafel onder voorzitterschap van de voormalige Commissaris van de Koningin in Groningen, de heer Hans Alders.
De overlegtafel is in december 2006
opgericht. Aan de Tafel komen alle
betrokken partijen samen die zich
bezighouden met de toekomst van
de luchthaven Schiphol, Eindhoven
en Lelystad en omgeving. Het doel
van de Tafel van Alders is om het
kabinet te adviseren over de balans
tussen de groei van de luchtvaart op
Schiphol, de hinderbeperking en de
kwaliteit van de omgeving voor de
korte en middellange termijn. Alle betrokken partijen hebben zitting
aan deze overlegtafel.

Kleuters van de Vuurvogel
werken aan het thema ‘AU!’

De partijen vinden het noodzakelijk
om te investeren in gebieden waar
de leefbaarheid door de aanwezigheid van o.a. Luchthaven Schiphol
onder druk staat. Concreet betekent
dit dat de stichting met name projecten van gemeenten ondersteunt
om in samenwerking met bewoners
de leefbaarheid van de omgeving te
vergroten. Het budget van de stichting is ter beschikking gesteld door
het Rijk, de provincie Noord-Holland en Luchthaven Schiphol, in totaal 30 miljoen euro.
Het bedrag van 1,2 miljoen euro dat
aan de gemeente Uithoorn als subsidie is toegezegd, stelt de gemeente in staat om een door de bewoners gewenste extra kwaliteitsimpuls te geven aan de in gang gezette herontwikkeling van, in dit geval,
het openbaar groengebied tussen
de Vuurlijn en de Iepenlaan. Op 3
november 2011 stemde de gemeenteraad ook in met het plan. Mede door de ontvangen subsidie kan
op korte termijn de herstructurering
van de Iepenlaan van start gaan.
De huidige glastuinbouw aan de Iepenlaan, gelegen in het grensgebied tussen Uithoorn en De Kwakel,
is deels in vervallen staat en voldoet
vaak niet meer aan de huidige eisen
en afmetingen van moderne glastuinbouw. Van belang voor Uithoorn
is het realiseren van een levensvatbaar, goed functionerend glastuinbouwgebied nabij de veiling. Het
plangebied ligt langs de Stelling
van Amsterdam. Voor de Stelling is
zichtbaarheid, herkenbaarheid en
een open gebied van belang. Een
groengebied ten zuiden van de Iepenlaan grenzend aan de Stelling
sluit aan bij de uitgangspunten voor
de Stelling.
Behalve Uithoorn heeft ook
Aalsmeer van de stichting een subsidie ontvangen van 2,8 miljoen euro voor de herstructurering van de
zogenaamd sloopzone. Die bestond
voorheen als een typisch Aalsmeerse lintbebouwing. Door de sloop van
een tiental huizen zijn er gaten ontstaan. De omwonenden ervaren deze sloopzone als een leeg, rommelig
en desolaat gebied. Het gebied kan
nu worden opgeknapt en worden
heringericht als een groen recreatief gebied, waarin de kenmerkende Aalsmeerse sierteelt als cultureel
erfgoed behouden kan blijven. Net
zoals Uithoorn en Aalsmeer vielen
ook Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Amstelveen ‘in de prijzen’.
te witte jas en had ook een mondkapje bij zich”, vertelde Youssef. Ook
liet hij een röntgenfoto zien aan de
kinderen. Dat was wel heel spannend en de dokter legde goed uit
wat er op de foto te zien was. De
kinderen gingen ook thuis samen

Uithoorn - De kinderen van de
groepen 1/2 van basisschool De
Vuurvogel hebben de afgelopen periode gewerkt aan het thema ‘AU!’
Toen de kinderen de klas binnenkwamen lag Ko ziek in bed. Ko had
koorts. Wat is koorts en hoe kun je
dat meten? Ko kwam de kinderen
bekend voor want Ko is hun vriend
met wie ze tijdens de taallessen veel
avonturen beleven. Ook bij de Voorschoolse Educatie kennen de kinderen Ko al.
In de klassen werden de hoeken
ook omgetoverd tot een echte apotheek en doktershoek. Veel spullen
die een dokter gebruikt lagen klaar
in de hoeken zodat de leerlingen ze
allemaal konden gebruiken. “Juf ik
wil wel de dokter zijn, maar wie is
dan mijn patiënt?” vroeg Gwen.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Ondanks de vorst…

Uithoorn - “Ondanks de vorst van 4 februari 2012 zijn de heer en mevrouw Ooievaar gewoon op hun nest aan het Zijdelmeer. Kennelijk genieten zij van het uitzicht !!”
Was getekend Paul Michiel van de Klundert uit Uithoorn

Mindfulness training
in Uithoorn

Uithoorn - Binnenkort starten er
weer nieuwe Mindfulness trainingen in Uithoorn. Trainsters Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken geven deze trainingen al vele jaren
met veel plezier.
Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent: je bewust
zijn van je ervaringen zonder dat je
daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op
de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden - let maar eens op hoe vaak
je op routine draait terwijl je denkt
aan zaken uit verleden of toekomst.
We zijn niet aanwezig in het hieren-nu en reageren vanuit automatische patronen, waardoor we geen
vat hebben op veranderingen.

Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness
te leren, is jezelf te concentreren op
het heden. Ben je met de kinderen
aan het spelen? Schakel bijvoorbeeld je telefoon eens uit en geniet
volledig van je kinderen. Hierdoor
zul je je meer ontspannen voelen.
De boodschap is dus het geluk niet
in de toekomst te zoeken, maar in
het nu. Om je goed op het nu te leren concentreren kun je de 8-weekse mindfulness training doen, onder
begeleiding van een ervaren trainer.
Marjanne: “Ik ben counsellor van
beroep en heb een eigen praktijk.
Door Mindfulness heb ik geleerd
dat pijn, verdriet en geluk bij het le-

ven horen en je emoties niet uit de
weg moet gaan. Want juist het vechten kost zoveel energie. Hierdoor sta
ik veel bewuster in het leven en ben
ik in staat om meer te genieten van
het moment en ik ben een blijer
mens geworden.”
Renée: “Ik ben stress counsellor van
beroep met een eigen praktijk en
ben me enige jaren geleden gaan
verdiepen in de overeenkomsten
tussen de moderne westerse psychologie en het eeuwenoude boeddhisme. Mindfulness heeft mijn hart
gestolen omdat het me in contact
heeft gebracht met mezelf, ik pieker
minder, leef bewuster, zie de kleine dingetjes weer. En dat geeft veel
rust!”
Wat houdt de 8 weekse
training precies in?
Je leert bijvoorbeeld contact te maken met je gevoelens, gedachten,
gewoonten en gedragingen. En je
ontdekt hoe je je eigen geest kunt
observeren en hoe je je eigen geluk
kunt creëren.
Door o.a. yoga en meditatieoefeningen leer je omgaan met wat er is en
met wie je bent. Na de training hebben de cursisten een soort gereedschapskist die ze thuis kunnen gebruiken, die hen helpt om te gaan
met allerlei ‘weersomstandigheden’
in het leven.
Voor meer informatie kijk op www.
leveninhetnu.com of bel met de
trainisters op 06-41887715 of 061353600.

Reünie basisschool De Zon

De kinderen zagen er uit als ‘echte dokters’ en gebruikten alle attributen; de stethoscoop, de spa-

Dokter
Een paar dagen later kregen de kinderen bezoek van een echte dokter.
Harold Suliman, de vader van Noah uit groep 6, is radioloog in het St.
Lucas Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Hij vertelde wat hij allemaal gebruikt in zijn praktijk en wat
hij doet om de mensen beter te maken. “De dokter kwam met een ech-

met hun ouders/verzorgers met
het thema aan de slag. Bij elk thema krijgen alle leerlingen namelijk
een week lang de ‘Ko Thuis Tas’ mee
naar huis. In de tas zit een prentenboek maar ook verschillende rekenen taalspelletjes, bijvoorbeeld een
memoryspel, een praatplaat, knijpkaarten en plaatjes die de kinderen
in de goede volgorde moeten leggen. Deze attributen passen allemaal bij het thema waar de kinderen over werken in de klas.
Alle patiënten werden beter gemaakt en ook Ko (ondanks dat je
met de stethoscoop niet het geklop
van zijn hartje kon horen) was aan
het einde van het thema toch weer
helemaal beter dankzij alle dokters
in de groepen 1 en 2!

Uit eerdere groepen blijkt dat de
deelnemers veel steun aan elkaar
hebben door het delen van ervaringen, want hoe ga je om met alle emoties/veranderingen die op je
pad komen na een overlijden?
De deelnemers (maximaal 8 personen) ontmoeten elkaar tijdens zes
dinsdagavonden.
Op dinsdag 13 maart start een
groep in het Buurhuis van het Jo-

hannes Hospitium aan de Vossestaart 2. Op dit moment zijn nog
plaatsen vrij.
Aanmelden kan via: www.zuwezorg.
nl/cursussen. De Zuwe informatielijn, telefoonnummer 0900–2359893
(op werkdagen van 8.30 tot 17.00
uur.). Voor inlichtingen kunt u bellen met Geertje Bol: 06-44882351
of Carin van Grieken: (0297) 230290
(op woensdagen en donderdagen).

tel, de spuitjes, de medicijnen, de
handschoenen, de mondkapjes
enz. Maar... op een ochtend waren
de juffen zelfs ziek: ze zaten in hun
ochtendjas en onder het verband en
de pleisters voor de klas! Wat was er
toch gebeurd? “Juf, je lijkt wel een
patiënt!”, riep een leerling toen hij de
school binnenkwam.

Gespreksgroep Omgaan
met rouw van Zuwe Zorg
Wilnis - Geertje Bol-psychosociaal therapeut en Carin van Griekenpsychosociaal werkende in het Johannes Hospitium, willen graag bekendheid geven aan de avonden

Goed geschoten...

waarop zij lotgenoten begeleiden
die met elkaar ervaringen delen. Iedereen, in alle leeftijdscategorieën,
die deelneemt aan deze groep heeft
een dierbare verloren door de dood.

De Kwakel - Januari 2007: Basisschool De Zon opent haar deuren.
Nu in 2012 is het eerste lustrum
bereikt en dat blijft niet onopgemerkt! Op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart wordt dit lustrum gevierd met
een reünie en een fancy fair. Basisschool De Zon ontstond in 2007,
maar blijft voor velen de ‘oude’ Robert Kennedy. Met het nieuwe gebouw werd de naam ook veranderd. Vandaar dat de reünie op 30
maart bedoeld is voor alleen oudleerlingen van de Robert Kennedy
school. Iedereen van 18 jaar of ouder (of einde schooljaar 2005/2006)
is welkom op dit festijn. Wel moeten er vooraf kaarten gekocht worden. Kosten hiervan zijn 15,00. Deze prijs is all-in, wat betekent dat de
drankjes en hapjes op deze avond
gratis zijn. De muziek wordt verzorgd door discotheek ‘The Future’ en rockband ‘Alice Good’.De verkoop van de kaarten is inmiddels
van start gegaan en loopt bijzonder
goed. Kaarten kunnen verkregen

worden op de volgende adressen:
Tamboer 9 en Nieuwveens Jaagpad 115 - tussen 18.00 en 20.00 uur,
Poelweg 22 - tussen 18.00 en 20.00
uur, en natuurlijk op Basisschool De
Zon. Voor meer info zie facebook
Reünie Robert Kennedy School
De Kwakel of mail naar reunie@
basisschooldezon.nl.
Zaterdag 31 maart opent de school
haar deuren van 14.00 tot 18.00 uur
voor iedereen die het leuk vindt om
te komen. Er is dan een fancy fair
‘nieuwe stijl’. Voor jong en oud is er
wat te doen. Zo zijn er spelletjes, er
zijn activiteiten voor de kinderen en
er kan door hen geknutseld worden.
Uiteraard ontbreekt het rad van fortuin niet. Dit jaar wordt het rad weer
gedraaid door ‘good old’ Willem
Klijn. Ook zijn er versnaperingen en
een drankje te krijgen, hierbij wordt
ook aan de kinderen gedacht!
Kortom: een gezellig middagje uit
voor het hele gezin. Hou deze datum dus vrij in uw agenda!

Klaverjassen bij KnA
Uithoorn - Heeft u zin in een gezellige avond? Kom dan op vrijdag
10 februari koppel-klaverjassen in
het KnA-gebouw aan Legmeerplein
49. Het koppel-klaverjassen begint
om 20.00 uur en de inschrijving bedraagt 3,00 euro, daarna kan u na-

tuurlijk gezellig aan de bar verder
praten. U kunt zich eventueel van
te voren opgeven bij Hans Kas (0645729086).
Wij hopen u te zien bij muziekvereniging KnA om er een gezellige
avond van te maken!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Wie wil meelezen in de Oud-Griekse vertaling
van Harry Potter?

Gezocht deelnemers voor leeskring
Harry Potter in Oud-Grieks
Ik ben op zoek naar mensen die het aardig zouden
vinden om samen met mij te gaan lezen in de OudGriekse vertaling van het eerste boek van Harry
Potter ³De steen der wijzen²(zie foto).
Hierbij denk ik niet alleen aan oud-gymnasiasten
die hun kennis van die prachtige oude taal zouden willen opfrissen, maar ook aan tegenwoordige leerlingen van de hogere klassen der gymnasia
die – wellich ook voor hun plezier – even iets anders willen lezen dan de verplichte auteurs van hun
scholen. Zelf heb ik na mijn loopbaan als KLM vlieger (1956-1992) klassieke talen gestudeerd aan de
afdeling GLTC (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
van de Universiteit van Amsterdam. Na mijn afstuderen in 2007 werd ik lid van de leeskring Herodotus van het Nederlands Klassiek Verbond.
Het lijkt mij echter aardig om daarnaast kennis te
maken met deze oude taal in een nieuw jasje.
Ik zou eventuele gegadigden willen verzoeken om

met mij contact op te nemen teneinde te overleggen op welke manier wij de voorgenomen leeskring vorm zouden kunnen geven.
Dit bij voorkeur per e-mail - aart.a.vanwijk@hetnet.nl -.
Overigens is het niet waarschijnlijk dat het woord
leeskring een juiste benaming zal blijken te zijn van
een gezelschap dat, althans in mijn geval, zich gewapend met een Engelse tekst van ³De steen der
wijzen² en een woordenboek een weg zal banen
door de Griekse tekst. Het ³lezen² zal vermoedelijk
bestaan uit een langzaam zoeken naar de woordvoor-woordbetekenis van de tekst van iedere zin.
Met telkens weer als beloning de grote voldoening
wanneer na afloop van een zin plotseling, als door
een wonder, alle woordjes op hun plaats blijken te
zijn gevallen.
Aart van Wijk uit Uithoorn

Masterplan niets waard?

College dreigt authentiek
landschappelijk karakter Uithoorn
om zeep te helpen!
Uithoorn - Als bewoners van de Thamerlaan en
Bernhardlaan ontvingen wij op donderdag 19 januari 2012 een brief en nieuwsbrief van de gemeente
over de Hoofdontsluiting Oude Dorp.
Wij werden verrast door het feit dat B&W in de brief
aangeeft er naar te streven om op 23 februari 2012
een besluit te nemen over de nieuwe verkeerssituatie in het oude dorp, zonder een concrete vorm
van inspraak voor de bewoners, bijvoorbeeld door
middel van instellen van een klankbordgroep, zoals eerder door de gemeente bij herhaling was toegezegd.
‘Rechte variant’
B&W maakt de keuze voor de zogenaamde ‘rechte variant’ en gaat hierbij volledig voorbij aan de argumenten die in 1994 steekhoudend waren om te
kiezen voor de ‘gespreide variant’.
Naast verkeerstechnische argumenten speelden
bij deze keuze de volgende argumenten namelijk
een belangrijke rol:
• het bijzondere karakter van het Thamerlint;
de aanwezigheid van 6 woningen aan de
Thamerlaan, die samen monumentaal
dorpsgezicht vormen;
• het feit dat bij de beleving van monumenten
ook de omgeving een grote rol speelt;
• de bodemgesteldheid van de Thamerlaan;
• de matige constructie van de fundering van
een aantal woningen aan de Thamerlaan,
8 woningen zijn niet onderheid.
Naar ons idee is er aan bovenstaande argumenten niets veranderd. Sterker nog, de Gemeente Uithoorn spreekt zich tijdens diverse informatieavonden steeds vaker uit over het belang van het behoud van het Uithoorns dorpsgezicht.
Het Thamerlint is een van de laatste authentieke lanen van Uithoorn. In de keuze voor de ‘rechte variant’ komt dit belang niet tot uitdrukking.
In het Masterplan Dorpscentrum
schrijft de Gemeente het volgende:
Groen is van wezenlijk belang voor de beleving
van de openbare ruimte en draagt bij aan de landschappelijke verankering van het centrum. Groen
geeft sfeer en intimiteit.

Beste ‘De Kwakel Toen & Nu’- vrienden!
De strijd om de eerste plaats van de Geschiedenis
Online Prijs 2011 is bijna gestreden. Het bestuur
van Stichting De Kwakel Toen & Nu is uitgenodigd
om bij de prijsuitreiking in Delft aanwezig te zijn.
Voor die prijsuitreiking zijn alleen de tien mededingers met de hoogste score uitgenodigd!
Wij zijn trots op de honderden steunbetuigingen
die wij al hebben mogen ontvangen, maar toch vragen wij van ieder die ons een warm hart toedraagt
nog een laatste inspanning om verre familieleden,
collega’s, schoolpleinlotgenoten of gewoon vreem-

den aan te sporen om op ons te stemmen. De aantallen uitgebrachte stemmen ontlopen elkaar namelijk niet zoveel en de concurrentie zit niet stil.
Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om uw
stem uit te brengen dan kan dat nog tot 10 februari.
Stemmen is eenvoudig en kost weinig tijd: ga naar
de homepage van www.de-kwakel.com en toets op
de link ‘Stem op ons’. De rest wijst zich vanzelf.
Namens het bestuur van Stichting De Kwakel Toen
& Nu
Ben Voorend

Waarom nou???
Eindelijk was het dan zover, na een windstille nacht,
van donderdag 2 februari op vrijdag 3 februari, lag
de Amstel er die morgen als een spiegel zo glad bij,
even daarna bedekt met een klein laagje sneeuw.
Eindelijk, na jaren zou er weer eens een prachtige
tocht op de schaats gemaakt kunnen worden van
Amsterdam naar Uithoorn of wie weet, helemaal
naar Alphen aan den Rijn, voor heel veel schaatsliefhebbers een langverwachte droom.
Maar in de middag van vrijdag 3 februari werd deze
mooie schaatsbaan aan flarden gevaren door ’De
Van Seumeren’ op de heenweg vol geladen naar de
Cindu in Uithoorn en kort daarna leeg terug naar
Amsterdam, op zijn zachtst gezegd: heel jammer.
Op zaterdag 4 februari werd er een ,’vaarverbod,’
afgekondigd, varen in de Amstel zou te slecht zijn

voor de dijken, waartussen de Amstel stroomt, heel
begrijpelijk, men moet zuinig zijn op deze dijken.
Onze vraag is dan ook de volgende?
Was het niet mogelijk geweest dit twee dagen eerder te bedenken?
Zondag 5 februari werd er reeds op de Amstel
geschaatst, tussen de schotsen ging men er ook
doorheen. Dit zou niet nodig zijn geweest als de
Amstel niet ‘aan gort’ was gevaren.
Dit moest ons toch even van het hart.
Mede namens de Buurtvereniging ’Fraba’ aan het
buurtschap ’De Rode Paal’
F.W.
F.G.Wesselingh

Kalliste Woningbouwontwikkeling biedt oplossing:

Overbruggingsgarantie voor kopers
voor het project BeLeef Buitendijks
Uithoorn - Kalliste Woningbouwontwikkeling heeft 34 nieuwe huizen in verkoop in het nieuwste deelgebied van Legmeer-West te Uit-

hoorn: BeLeef Buitendijks. Voor elk
wat wils: zo zijn er vrijstaande en
waterwoningen, maar ook twee-onder-een-kap en eengezinswoningen

gepland. Kalliste biedt de woningen
aan met Overbruggingsgarantie®.
Als mensen in BeLeef Buitendijks
eindelijk hun droomhuis hebben
gevonden kunnen ze bang zijn dat
hun huidige woning moeilijk te verkopen is. Overbruggingsgarantie®
kan dan een uitkomst zijn.
Dit is een garantie die Kalliste aanbiedt aan de koper om zijn dubbele woonlasten te compenseren. De
koper krijgt dankzij de garantie voor
de periode met dubbele lasten voor
maximaal één jaar een vergoeding,
zolang de eigen woning nog niet is
verkocht. “Zo wordt de aankoop van
een nieuwe woning in BeLeef Buitendijks voor de koper dus nog aantrekkelijker“, licht Ruud de Hoogt
van projectontwikkelaar Kalliste toe.

Bovendien biedt openbaar groen de ruimte aan tal
van functies die de beleving van de openbare ruimte versterken. Denk hierbij aan speelplekken, zitten aan de waterkant en flaneren onder een bomendak.
Thamerlint
Het Thamerlint verbeeldt de landschappelijke
structuurlijn als onderdeel van de landschappelijke onderlegger waaraan het centrum van Uithoorn
is ontstaan. Het vormt de grens van de bovenlanden aan de Amstel naar de lager gelegen polders.
Binnen het masterplan wordt voorgesteld het landschappelijke karakter te versterken en meer zichtbaar te maken. De singel die in de huidige situatie beeldbepalend is voor de Thamerlaan en Bernhardlaan maakt deel uit van het watersysteem van
Uithoorn dat deels verborgen ligt in duikers.
De ambitie is om dit systeem zichtbaar te maken en
deel te laten uitmaken van de ruimtelijke kwaliteit
van de structuurlijn. De opbouw van het Thamerlint
met centrumbebouwing, dorpse bebouwing naar
meer landelijke uitstraling moet behouden blijven.
Bij de keuze voor de ‘rechte variant’ komt van bovenstaande niets terecht, het karakter van het Thamerlint gaat volledig verloren.
Om de ‘rechte variant’ mogelijk te maken wordt al
het groen uit het Thamerlint verwijderd, inclusief
‘beschermde’ bomen. De Gemeente neemt hierbij
het eigen Masterplan niet serieus.
Uit het verkeersonderzoek van Goudsappel Coffeng ‘Effectbepaling hoofdontsluitingsroute Oude Dorp’, blijkt dat er bij de uitkomsten tussen de
rechte en gespreide variant nauwelijks een verschil

“Bovendien is het garantiebedrag
voor de koper onbelast en vrij besteedbaar.”
Hoe werkt
Overbruggingsgarantie®?
De projectontwikkelaar compenseert (een deel van) de dubbele woonlasten van de koper. De
koper krijgt zijn woonlasten vergoed tegen een percentage van
2,5% van de koopsom van de nieuwe woning op jaarbasis. De garantietermijn bedraagt 1 jaar ná oplevering van de nieuwe woning.
Meer informatie over het project
én de overbruggingsgarantie kunt
u terugvinden op de website www.
beleefbuitendijks.nl.
Makelaar is aanspreekpunt
EKZ | Makelaars, gevestigd aan de
Dorpsstraat 17 in Uithoorn verzorgt
de verkoop van het project BeLeef
Buitendijks. Zij adviseren de klanten over de mogelijkheden van kopen met Overbruggingsgarantie®.
Wanneer de verkoop rond is legt de
makelaar de overbruggingsgarantie
vast in de koop- en aanneemovereenkomst.

is. In de conclusie van het rapport wordt een verkeerskundig advies gegeven.
Heel belangrijk in deze conclusie is dat hier wordt
gesteld dat het verkeerskundig wordt aanbevolen
om……., het gaat hier dus om een verkeerskundig
advies, waarbij geen rekening wordt gehouden met
andere argumenten.
Bovenstaande wordt ook bevestigd in de woorden
van de heer Levenbach zoals weergegeven in de
Nieuwsbrief van de Gemeente. De keuze voor de
‘rechte variant’ lijkt genomen te gaan worden op
basis van ‘logica’ van een fictief persoon die nog
nooit in Uithoorn is geweest. Inderdaad, natuurlijk
is dit een logische keuze, echter bij de besluitvorming heeft de Gemeente de verantwoordelijkheid
om een keuze te maken op basis van argumenten,
die verder gaan dan alleen logica. Burgemeester
en Wethouders geven nu een advies alleen gebaseerd op logica, zonder rekening te houden met de
steekhoudende argumenten.
Keuze voor een ‘gespreide variant’ zal een veel rustiger verkeersbeeld geven in de door vele zo geliefde authentieke Bernhardlaan en Thamerlaan en
doet recht aan het leefmilieu van de bewoners.
Nadelen ‘rechte variant’: er blijft na de nieuwe inrichting geen enkele ruimte over voor groen. Het
karakteristieke beeld van de laan zal volledig verdwijnen. Er is geen ruimte voor herplant van bomen. Het aantrekkelijke karakter van de laan wordt
om zeep geholpen. Wie kan hier nu voor kiezen?
B&W?
Openstelling Thamerlaan en
Bernardlaan voor vrachtverkeer
Uit het rapport van Goudsappel Coffeng kan worden geconcludeerd dat het openstellen van de
Thamerlaan en Bernardlaan voor vrachtverkeer
verkeerskundig ook weer de meest logische keuze is. Daarnaast wordt in het resumé ook aangegeven dat de situatie geschikt is voor vrachtverkeer.
Ook hierbij wordt bij de keuze voor de ‘rechte variant’ alleen gekeken naar het verkeerskundig advies, waarbij voorbij wordt gegaan aan de volgende aspecten.
In een eerder stadium is, na overleg tussen bewoners en gemeente, besloten om voor de Thamerlaan en Bernhardlaan een verbod voor vrachtverkeer in te stellen. Belangrijk argument hiervoor was
o.a. het behoud van de (niet onderheide) woningen. Iedere toename van vrachtverkeer ten opzichte van de huidige situatie (enkele vrachtauto’s per
dag) zal verzakking en schade aan betreffende woningen veroorzaken.
Op dit moment zijn de effecten met betrekking tot
toename geluid, fijnstof en mogelijke schade aan
woningen niet bekend. De Gemeente neemt hiermee een onbekend groot risico.
Terwijl het budget voor het UVVP is ingekort, wordt
hier een potentiële kostenpost nodeloos geïntroduceerd. Zonder een dergelijk onderzoek kan ons inziens geen gedegen besluit worden genomen door
de gemeenteraad.
Gespreide variant
De ‘gespreide variant’ biedt alle ruimte voor de
noodzaak voor een hoofdontsluiting van Uithoorn
voor het gewone verkeer. Vanzelfsprekend is er ook
een goede ontsluiting nodig voor het vrachtverkeer
richting Oude Dorp.
Het vrachtverkeer van en naar het Oude Dorp kan
eenvoudig via de Zijdelweg en de huidige N201.
Deze oplossing doet tevens recht aan het Masterplan: behoudt van authentiek landschappelijk karakter Uithoorn!
U bent toch ook voor het behoud van authentiek
Uithoorn?
Laat u horen via uw politieke partij
of via thamerlintuithoorn@gmail.com
Arjen Postma

IVN Winterwandeling
rond of op het Zijdelmeer
Uithoorn – Komende zondag 12 februari kunt u onder begeleiding van
een IVN gids genieten van de winterse sfeer rond en misschien zelfs
op het Zijdelmeer.

knoppen aan de bomen die zich tijdelijk even in moeten houden.

De natuur lijkt in rust, maar laat zich
ook van een andere kant zien. Vogels verzamelen zich rond en in een
wak, sporen in de sneeuw en overal

De wandeling gaat altijd door! Stevige schoenen en warme kleding zijn
aan te raden de wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur.

Verzamelen komende zondag om
10.00 uur voor het gemeentehuis.

Bingoavond bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 11 februari organiseert
Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA
gebouw aan het Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur
en om 20.15 uur zal met bingoën gestart worden. Op deze

avond kunt u weer vele mooie
en leuke prijzen winnen, of als
hoofdprijs een van de bekende
enveloppen.
De opbrengst van deze avond
is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse
missionarissen.
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Stichting AED dankt
adviseurs en sponsoren
Praktijkschool Uithoorn
en de samenleving
Uithoorn - Op de sinds dit schooljaar in Uithoorn gevestigde Praktijkschool Uithoorn aan het Legmeerplein 55 wordt aan 160 leerlingen
uit regio Amstelland-Meerlanden
Praktijkonderwijs verzorgd. De jongeren zijn van 12 tot maximaal 18
jaar. De school bereidt leerlingen
voor op deelname aan het arbeidsproces door praktische vorming en
kan dan ook gezien worden als een
school voor arbeidsvoorbereiding.
Belangrijk is het leren door doen,
niet door hoofdkennis. Verder krijgen de leerlingen aangepaste basisvorming met de vakken Nederlandse taal, rekenen/wiskunde, praktische arbeid- en loopbaanoriëntatie,
maatschappelijke en culturele orientatie, informatiekunde en lichamelijke opvoeding.

Hulst en Vidya Kalicharan leidden
haar rond op de school langs de lokalen textiel, techniek, groen en milieu, verzorging, huishoudkunde,
informatica, veiligheid, handvaardigheden en lichamelijke opvoeding. De school heeft dus veel aandacht voor de praktijkvorming van
de leerlingen. Daarnaast is er ook
aandacht voor de individuele persoonlijkheidsvorming. Stage op de
school, zowel intern als op diverse
stageadressen, is gericht op het uitvoeren van taken, samenwerking,
op tijd komen en zelfstandigheid.
Docente Spanbroek ontving de wethouder, samen met José van Kessel
van de Uithoornse Kinderopvang en
Wilma Abath van stichting Cardanus, project Taal- en Opvoedingsondersteuning.

Goed beeld
Onderwijswethouder Ria Zijlstra
kreeg afgelopen woensdag 1 februari een goed beeld van de nieuwe school. Leerlingen Lisa van der

Leesmateriaal
Leerlingen van de school maken
leermaterialen voor jonge gezinnen. De peuter- en kleuterkinderen met hun ouders krijgen tas-

sen gevuld met boeken en spelletjes mee naar huis voor taalstimulering en interactie ouder-kind. De
dames Van Kessel en Abath begeleiden de jonge gezinnen hierbij via
kinderopvang en basisscholen. Een
aantal leerlingen helpt mee met het
maken van de spelletjes en boekjes;
heel inspirerend! De tassen worden op Uithoornse basisscholen gebruikt als onderdeel van de taalmethode. Bij de rondleiding valt vooral
de hartelijke sfeer op die er heerst.
De jeugd en de docenten zien er blij
uit en vertellen desgevraagd enthousiast over de lessen en de stagebegeleiding. Het mooie onderkomen (voorheen was de school gevestigd in Hoofddorp in een oud
schoolgebouw) oogt ruim, licht en
vrolijk. Logisch dat jong en oud zich
zo thuis voelen in deze karakteristieke school, waar met de jongere
gewerkt wordt aan karaktervorming,
vaardigheden en inzichten. Lisa en
Vidya voelen zich heel gelukkig op
de school!

De Kwakel - Sinds begin van dit
jaar is Stichting AED De Kwakel actief. Dat wil zeggen dat in geval van
een reanimatie in De Kwakel, ruim
20 vrijwilligers een melding krijgen
van de meldkamer van de ambulancedienst. De vrijwilligers die op
dat moment in de buurt zijn, zullen
daarop reageren. En in een groot
aantal van de gevallen zullen zij als
eerste ter plaatse zijn; eerder dan
politie of ambulancedienst. Wees
u hier als inwoner van De Kwakel

van bewust! Deze snelle inzet vergroot de kans op een goede afloop;
hoe sneller met hartmassage wordt
gestart, hoe meer kans dat, in geval van overleven, zo min mogelijk
schade is ontstaan. De oprichting
van deze stichting zou niet mogelijk geweest zijn zonder sponsorgelden. Bij dezen dankt Stichting AED
dan ook hartelijk De Kwakelse Veiling, Stichting Buurtbeheer, Het Rabocoöperatiefonds en Poldersport.
Daarnaast dank aan Stichting AED

Sport1 Live ‘Zender van
de maand’ bij Caiway
Uithoorn - In februari zijn alle
sportwedstrijden die Sport1 op de
eerste zender Sport1 Live uitzendt,
voor alle digitale televisiekijkers van
Caiway, een maand lang gratis te
zien via Showroom (voorkeuze 19).
Daarnaast worden Sport1 Live en de
HD-variant ook tijdens deze maand
gratis doorgegeven op voorkeuze
311. Sport1 Live is normaal alleen te
zien voor abonnees met het Select
pakket Sport1.
Sport1 Live
De hele maand februari kan de
sportliefhebber genieten van topvoetbal uit de Engelse Premier
League, de Spaanse Primera Division, de Duitse Bundesliga en de Italiaanse Serie A. Naast veel voetbal

is er ook veel aandacht voor tennis met onder meer het Davis Cup
duel tussen Nederland–Finland en
is het ABN AMBRO tennistoernooi
in Rotterdam live te volgen. De golfers strijden in de maand februari tijdens de Omega Dubai Desert
Classic en de Accenture Match Play
Championship. Na een eerste kennismaking met het gevarieerde topsportaanbod van Sport1 in februari, waarin de eerste zender voor alle
televisieabonnees een maand lang
gratis te zien is, zal de ware sportliefhebber beseffen dat Sport1 een
‘must have’ is geworden. Een actieaanbod (3 maanden Sport1 voor 5,per maand) biedt daarom de mogelijkheid vervolgens niets meer te
missen van wereldtoppers als Mes-

Lekkage bij teeroven
Uithoorn - Op dinsdag 31 januari
jl. is om 08.10 uur een kleine lekkage geconstateerd in de teeroven van
Koppers in Uithoorn.
Bij deze lekkage kwam teer vrij. Dit
veroorzaakte enige stank in de omgeving. De bedrijfsbrandweer van

Koppers is uitgerukt. Ook de OVD
Zuid van de regionale brandweer
is ter plaatse geweest. Buiten een
klein isolatiebrandje is er verder
geen brand bij de lekkage opgetreden. De oven is stilgelegd en preventief met schuim afgedekt. Met
koud product is de oven terugge-

Peuters bedanken veilingcomité Kwakelse Veiling

Wie zijn de gelukkige winnaars?

Uithoorn - In december 2011 hebben beleggingsklanten van Rabobank Regio Schiphol meegedaan
met de Beleggingsactie ‘Raad de
slotstand van de AEX, Dow Jones
30 en Nikkei 225 op 31 december
2011’.
Drie slotstanden, dus u zou zeggen
drie winnaars en drie prijzen. Dit
jaar vielen er niet drie klanten, maar
vier klanten in de prijzen. De stand
van de AEX is in 2011 geëindigd op

312,47 punten. Twee klanten voorspelden exact dezelfde eindstand,
namelijk 313 punten.
Met spetterende bubbels, klinkende glazen en een ‘nieuwe uitdaging
op de afdeling Beleggingen’ zijn
de winnaars van de Nikkei en Dow
Jones, ontvangen door de Beleggingsadviseurs en manager Private
Banking, Frederike van Citters. Met
een knipoog bood Frederike de winnaars een nieuwe uitdaging aan in

de vorm van een baan op de afdeling Beleggingen. ‘Het is superknap
om een voorspelling te doen die zo
dicht bij de slotstand van deze indices komt’, aldus Frederike.
Met een cadeaukaart voor een
avondje uit en een bos kleurrijke
bloemen verlieten de winnaars stralend de bank. De overige twee winnaars waren op dit moment niet in
de gelegenheid om de prijs in ontvangst te nemen.

si, Ronaldo, Nadal, Federer, McIlroy,
Le Bron James, Bryont, Bolt, Gay en
Makau.
Showroom
Om de klant kennis te laten maken
met het aanbod uit de diverse extra
tv-pakketten, heeft Caiway Showroom ontwikkeld. Showroom kent
elke maand een andere programmering en is hiermee de etalage van
het uitgebreide aanbod van Caiway.
Sport1 Live is de zender die gedurende de maand februari in Showroom te zien is. Showroom is door
elke abonnee te ontvangen op voorkeuze 19 in het Basic pakket. Voor
meer info zie advertentie elders in
dit blad.
koeld. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.
Van dit incident zijn zowel het bevoegde gezag, de provincie NoordHolland, als de gemeente Uithoorn
op de hoogte gesteld.
De oorzaak van de lekkage wordt
momenteel onderzocht en zal aan
het bevoegd gezag worden gerapporteerd.
De Kwakel - De laatste zaterdag
van oktober en de eerste zaterdag
van november wordt er traditiegetrouw de Kwakelse Veiling gehouden. Inwoners van De Kwakel brengen goederen in, die tegen opbod
verkocht worden op deze twee veilingavonden. De opbrengst wordt
eind november verdeeld over de
verenigingen in De Kwakel, die een
gift gevraagd hebben.
Zo diende ook de ouderraad van de
peuteropvang in De Kwakel, onderdeel van Solidoe, een aanvraag in.
Ditmaal voor een houten keukenblok, zodat de peuters weer heerlijke maaltijden kunnen voorbereiden. Groot was de verrassing dan
ook, toen tijdens de verdeelavond
bleek, dat het veilingcomité had besloten dit in zijn geheel voor zijn rekening te nemen. Inmiddels is het
keukenblok aangeschaft en volop
in gebruik.

Op de foto ziet u links de winnaar van de Nikkei, de heer G.J. van Wees uit Uithoorn en rechts de winnaar van de Dow
Jones, de heer D.J. van Zanten uit Aalsmeer.

Beleggingsactie een
nek-aan-nekrace

Westeinder voor inzicht in hun organisatie, Dirk Plasmeijer voor het
ontwerpen van het logo en Stichting
De Kwakel Toen en Nu voor het beschikbaar stellen van ruimte op de
site! Alle inzet heeft ertoe geleid dat
afgelopen weekend de kasten met
AED’s konden worden opgehangen.
Alle vrijwilligers hebben nu dus toegang tot een AED, welke de overlevingskans bij een reanimatie nog
verder vergroot! Voor meer info:
stichting-aed-de-kwakel@live.nl .

De peuters zijn er ontzettend blij
mee en willen het veilingcomité van
de Kwakelse Veiling hartelijk bedanken!!!

Een zondagmiddag met
muziek in Bilderdijkhof
Uithoorn – Aanstaande zondag 12
februari is Wijksteunpunt Bilderdijkhof geopend voor alle bezoekers. Deze middag treedt het zangduo 2Enjoy uit Almere voor u op.
Dit enthousiaste duo is gewend om

een breed publiek te entertainen.
Zij brengen een breed repertoire
ten gehore en spelen graag in op de
vraag uit het publiek.
Kaarten voor deze middag zijn ‘s

morgens te koop aan de bar van het
wijksteunpunt. De kaarten kosten 5
euro per stuk, dit is inclusief koffie/
thee met gebak.
Na de vorige muziekmiddag hoopt
de organisatie weer op een grote
opkomst.
Voor meer informatie kunt u bellen naar het Wijksteunpunt, tel.
(0297)567209.

2e katern
trole en het plezier bij de jongens
spatte er af. Na de laatste oefeningen mochten de jongens even bij
de ouders op de tribune gaan zitten
of wat anders doen, want de jurytafel moest hard rekenen om de winnaars te bepalen.
Prijzen
Iets na 1 uur was de prijsuitreiking.
Eerst was de uitslag van de A-categorie aan de beurt waarbij drie medailles werden uitgereikt. Op plaats
drie eindigde Viggo van den Bergen
van KDO met een totaal van 48,3
punten; een leuk cadeau op zijn verjaardag. Op de tweede plek mocht
Reno Verdel van Kwiek plaatsnemen met een totaal van 48,5 punten.
En op de eerste plaats kwam Matty
van Egmond van KDO met een puntentotaal van 48,9. De punten lagen
deze dag wel erg dicht bij elkaar. De
jongens mochten mooie medailles,
een diploma en felicitaties in ontvangst nemen.

Jongenswedstrijd afdeling
gymnastiek KDO
beter hun best dan in de gymlessen, want de tribune zat behoorlijk
vol met broertjes, zusjes, ouders en
opa’s en oma’s. Soms mislukte er
wel eens wat, maar de jury liet ze
dan alsnog dat onderdeel nog een
keer proberen.
In de tweede ronde waren de toestellen sprong, ringen en lange mat
aan de beurt. De zenuwen waren
inmiddels een beetje onder con-

De Kwakel - In de sporthal van
KDO in De Kwakel was zaterdag 4
februari 2012 de turnwedstrijd voor
jongens. Er waren in totaal 21 jongens die zich hadden ingeschreven
van drie verschillende verenigingen: KDO uit De Kwakel was ruim
vertegenwoordigd met 10 jongens,
ODI uit Leimuiden was met 5 jongens vertegenwoordigd en Kwiek
uit Nieuwveen met 6 jongens.
Om elf uur konden we de toestellen in de zaal opbouwen en konden de jongens zich gaan warmlopen. Dankzij hulp van enkele ouders
konden we iets na half twaalf al beginnen met de wedstrijden.

Als afsluiting kregen de juryleden
en organisatie nog een bos bloemen van KDO waarna iedereen zich
snel ging omkleden om op een of
andere sloot of ijsbaan de schaatsen onder te binden

De jongens turnden op twee verschillende leeftijdniveaus. In niveau
A waren de jongsten ingedeeld in
twee groepen van 6 jongens. De
oudste jongens in niveau B zaten
met z’n negenen in één groep. Er
werd op wel zes toestellen een oefening geturnd. In de eerste ronde
was rekstok, brug en trampoline aan
de beurt.

hoorn deel aan het 2e Color Holland jeugdbadmintontoernooi van
BV Huizen 96. Hoewel de inzet en

Susan Blaauw, Lasse van Iterson,
Vincent van der Sluis, Wouter Tas
en Emma Weijers kunnen zichzelf
niets verwijten. In een veld van 140
jeugdspelers verdeeld over 10 poules zetten zij allemaal hun beste
beentje voor. Met inzet van al hun
techniek en kracht speelden zij hun
wedstrijden, waarvan er diverse ook
met winst konden worden afgesloten. Wouter Tas greep net naast
de tweede plek. Vele mooie rally’s
vielen er te bewonderen. Sommigen deden vermoeden dat we naar
het Nederlands kampioenschap zaten te kijken, hoewel dat toch echt
een paar kilometer verderop, in Almere, werd gespeeld. Wat ook erg

leuk was te zien is hoezeer sport
verbroederd: contacten met collega badmintonners van andere verenigingen werden snel gelegd en
de wedstrijden verliepen in een zeer
vriendschappelijke sfeer. Dat het
uiteindelijk geen medailles opleverde was jammer, maar mocht de pret
niet drukken: deelnemen is tenslotte belangrijker dan winnen.
Ook van BV De Kwakel deden 5
jeugdleden mee aan dit toernooi.
Voor Gerwin van Scheppingen,
Daphne de Vor, Ayesha Timmer, Ruben Slootjes en Naomi Bleekemolen
begon de dag met autopech maar
eenmaal in Huizen aangekomen
liep alles op rolletjes. Er werden
mooie partijen gespeeld en iedereen was aan elkaar gewaagd. Voor
Naomi Bleekemolen leverde dit een
eerste plaats op.

Titelverdediger Mantel Makelaars
wederom finalist
De Kwakel - Tijdens de laatste
voorronde avond van het 26ste Quakeltoernooi streden de volgende
teams voor de laatste finaleplaats:
sv. Poldervogels, Mantel Makelaars
(titelverdediger), Stift, Fam. Hogerwerf , DKC: de Kwakel Conjo’s en
The Mix.
De avond werd door de Poldervogels tegen Mantal Makelaars geopend. Ondanks een zeer snelle voorsprong verloren de Poldervogels vrijwel kansloos van de titelverdediger met 1-7. De 2de wedstrijd van de avond werd moeizaam
gewonnen door de fam. Hogerwerf
van Stift (4-2). Tijdens de 3de wedstrijd van de avond liet DKC: de
Kwakel Conjo’s zien dat zij een serieuze kandidaat voor de finaleplaats
zijn. Zij wonnen hun wedstrijd met
speels gemak van The Mix (6-0).
De Poldervolgels speelden een prima 2de wedstrijd. Alleen na een 3-1

voorsprong wist Stift toch op verrassende wijze de wedstrijd met
3-4 te winnen. De wedstrijd tussen
fam. Hogerwerf en DKC: de Kwakel
Conjo’s beloofde op voorhand een
spannende te worden.
De fam. Hogerwerf kwam na 5 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Vervolgens leek de fam. Hogerwerf op een comfortabele 2-0
voorsprong te komen, maar de spits
miste voor open doel! Toch wist men
later op een verdiende 2-0 voorsprong te komen en wonnen zodoende van DKC: de Kwakel Conjo’s.
Overtigend
Mantel Makelaars wonnen hun 2de
wedstrijd zeer overtuigend van The
Mix (11-2). Zij leken met de fam.
Hogerwerf uit te gaan maken wie
er naar de finaleavond gaat. Helaas wist de fam. Hogerwerf hun
3de wedstrijd niet te winnen van de

B lijn
In de B lijn trok combipaar Agnes
de Kuijer-Rina van Vliet de meeste aandacht en alsof zij al jaren samen spelen speelden zij de concurrentie zoek met een score van
63,39%. De wederhelft van Agnes,
Gerard dus, kon het niet over zijn
kant laten gaan dat Agnes zo hoog
scoorde, dus met partner Piet v.d.
Poel bleef hij in het spoor door 2e te
worden met 60,71%.
Nu wil het toeval dat de wederhelft
van Piet, An dus, deze avond was

opgetrommeld als invalster voor Piet
Langelaan en ook zij wilde niet teveel voor haar man onderdoen. Dat
lukte wonderwel, want met Truus
Langelaan werd zij 3e met 59,52%.
De 2 laatst genoemde combiparen
staan met hun vaste partners ook
2 en 3 in de totaalstand, maar die
wordt aangevoerd door de sleeping
giants Eefke Backers en Marianne
Kamp met een gemiddelde van bijna 61%.
Zou ik nog bijna vergeten te melden
wie de rode lantaarn kreeg toebedeeld in deze lijn en dat kan ik Hennie en (in mindere mate) Jan van
der Knaap natuurlijk niet aandoen.
Je scoort een vermeldenswaardige positie of je doet dat niet en die
moet dan ook wel worden vermeld.
Topscore
Voor de topscores van deze winterse avond moeten we in de C lijn
zijn. Een score van 67,5% voor PietHein Backers en Huub Kamp bleek
gewoon nog niet hoog genoeg voor
de eerste plaats, want die was voor
Wim Maarschalk en Henk Poll met
maar liefst 68,75%.
Voor het biologisch evenwicht op
het erepodium zorgden Mayke Dekker en Ellen de Jong door 3e te worden met 55,83%, waardoor zij het
bridgeleven ook weer van de zonnige kant kunnen zien.
In deze lijn dus ook een echtpaar
op de ondankbare laatste plaats,
waardoor Fons en Ploon alleen nog
maar kunnen stijgen in de totaalstand en dat is een geruststellende gedachte die hen ongetwijfeld
tot grootse prestaties in de komende weken zal inspireren.
In diezelfde totaalstand gaan Corrie
v.d. Peet en Toos Boerlage aan kop
met 59,65% gemiddeld.
Nu we pas halverwege deze cyclus
zijn is er nog weinig te zeggen over
wie er gaan promoveren of een
stapje terug moeten doen, na volgende week is dat weer een stuk(je)
duidelijker.

Winst en verlies in
zinderende poule

Hun best
De leidinggevenden van de verenigingen hielpen alle jongens met
het hooghouden van een wedstrijdnummer en hier en daar wat voorzeggen.
De jongens deden uiteraard nog

Geslaagd badmintontoernooi voor Space Shuttle

De Kwakel - De kop boven dit verslag doet geen recht aan het leeuwendeel van de echtparen die aantraden in de bridgearena in Dorpshuis De Quakel op donderdag 2 februari 2012, maar opvallend was
wel dat in alle lijnen een echtpaar
tot de onderste plaats werd veroordeeld en met het oog op de winterse omstandigheden zou je dus kunnen zeggen dat die door het ijs zakten dan wel in een wak zaten.
Zeker in de A lijn zou ik 3 echtparen schromelijk tekort doen met die
omschrijving want de hele top 3
bestond uit louter paren die ook in
het dagelijks leven lief en leed met
elkaar delen.
Van die 3 echtparen waren Jaap en
Elly van Nieuwkoop deze keer de
sterksten met 59,79% en na hun
2e plaats van vorige week nemen
zij ook in de totaalstand de eerste
plaats in met een gemiddelde van
bijna 59%.
Kitty en Huub van Beem staan in
die totaalstand inmiddels 2e en die
positie namen zij ook deze avond
in met 59,03%. Rita en Wim Ritzen
completeerden de top 3 met 56,25%.
Ja, en dan plaats 15 in een veld van
15 paren. Geke en Jaap Ludwig, vorige week nog lijsttrekker, werden
deze week ineens lijstduwer. Het gat
met hun score van vorige week was
maar liefst 25%. Hun gemiddelde is
nog altijd ruim 54%, dus die krabbelen wel weer overeind.

Qui Vive Meisjes D2

enthousiasme ruimschoots aanwezig waren, grepen de deelnemers
jammer genoeg toch net naast de
prijzen.

Uithoorn - Afgelopen zondag nam
een team van 5 spelers en speelsters van BC Space Shuttle uit Uit-

In de B-categorie waren alleen medailles voor de eerste en tweede
plaats. Jammer genoeg waren dat
geen jongens van KDO. Corne Hobo van ODI eindigde op de tweede plaats met een puntentotaal van
50,0 en Jari de Keijzer van ODI werd
eerste met een puntentotaal van
51,6. Iedereen kreeg na de prijsuitreiking een diploma waar de cijfers voor de verschillende onderdelen op staan. Het was mooi dat elke
vereniging wel een jongen had met
een medaille.

Meerdere echtparen
zakken door ijs bij bvK

Poldervogels. De eindstand van de
wedstrijd bedroeg 2 tegen 2. Mantel
Makelaars kregen in hun 3de wedstrijd eindelijk wat meer tegenstand,
maar het mocht niet baten. Tegen
DKC: de Kwakel Conjo’s wonnen zij
ook hun 3de wedstrijd (3-0).
Stift won hun wedstrijd tegen The
Mix vrij probleemloos met 6-0. DKC:
de Kwakel Conjo’s speelde een bijna foutloze wedstrijd tegen de Poldervogels. Zij wonnen hun wedstrijd
met 1-4. De fam. Hogerwerf maakte ook geen fout tegen The Mix en
wonnen de wedstrijd met 9-1. Stift
maakte het Mantel Makelaars lang
lastig, maar ook deze wedstrijd wist
de titelverdediger winnend af te
sluiten (5-0).
The Mix wist hun laatste wedstrijd
ook niet te winnen. Zij verliezen
met 6 doelpunten tegen nul van de
Poldervogels. De strijd om de 3de
plaatst ging tussen Stift en DKC:
de Kwakel Conjo’s. Uiteindelijk wist

de DKC: de Kwakel Conjo’s met 4-2
van Stift te winnen. De laatste wedstrijd van de avond is een alles of
niets wedstrijd voor de fam. Hogerwerf. Zij moesten winnen van Mantel Makelaars om een finaleplaats te
bemachtigen. Na een bloedstollende wedstrijd met een 100% kans op
de 1-0, wist Mantel Makelaars de
wedstrijd winnend af te sluiten.
De titelverdediger zien wij dus volgende week zaterdag 11 februari terug in de finale van het 26ste Quakeltoernooi en zij nemen het daarin op tegen De Nappies, Utrecht, De
toekomst en Sporting Uithoorn. Bij
de dames gaan Papagallo, KDO 4,
De Smallies en OLV strijden om de
titel. Het complete speelschema van
de finaleavond is te vinden op www.
quakeltoernooi.nl.
De finaleavond begint om 18.00 uur
in de sporthal op het sportcomplex
van KDO.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 4
feb moest koploper Qui Vive Meisjes D2 het in sporthal ’t Spant te Leimuiden opnemen tegen zowel de
nummer twee Hisalis, als de gevaarlijke outsider Amsterdam. De 1ste
wedstrijd deze morgen ging van
start tegen Hisalis D1. De Qui Vive
meisjes hadden goed begrepen dat
het er deze wedstrijd op aan zou komen om kans te blijven maken op
het eventuele kampioenschap. In
de wedstrijd tegen Hisalis liet Qui
Vive duidelijk zien waarom zij de favoriet waren. Diverse keren kwam
de MD2 via van achter uit goed opgezette aanvalsvarianten, gevaarlijk op de helft van de tegenstander.
Dit resulteerde in een aantal mooie
doelpunten voor de meisjes. Na een
2-0 ruststand werd de wedstrijd uiteindelijk door Qui Vive met 4-0 gewonnen. Dit resultaat was mogelijk
dankzij bijna foutloze verdedigers en
de meer dan succesvolle aanvallers
van het team. Spits Lisa had hierin een grote bijdrage gehad dankzij 3 doelpunten dankzij haar goede
positiespel voor het doel. Door deze 1ste overwinning van de dag kon
Qui Vive de voorsprong in de poule verder uitbouwen. Direct na deze topper tussen de nummers 1 en
2 moesten de Qui Vive meisjes de
volgende top wedstrijd tegen Amsterdam D12 spelen. Dit combinatie
team van Amsterdam D1 en D2 kan
over getalenteerde hockey meisjes beschikken. Het frisse Amsterdam begon zeer voortvarend. Voordat Qui Vive enigszins in de gaten
had dat de wedstrijd was begonnen,
stond er reeds een 2-0 achterstand
op het scorebord.
Spelwissels
Mede dankzij een spelerswisseling
kwam Qui Vive hierna weer goed
terug tot een gelijke stand van 2-2.
Dit betrof ook de rust stand. Hier-

na ontplofte de wedstrijd helemaal
en nam de spanning toe in de sporthal. Vrij snel keek Qui Vive namelijk
weer tegen een achterstand aan
van 4-2. Ook deze tegenslag kwamen de meisjes weer te boven door
zich bijzonder goed terug te knokken naar 4-4. Hierna volgende er
nog diverse strafcorners in voordeel Qui Vive. Helaas zonder resultaat. Omdat Amsterdam zeer aanvallend speelde, wisten de Qui Vive
meisjes de druk op het Amsterdamse doel hoog te houden. Uiteindelijk kwam de bal nog 2 keer in het
Amsterdam doel terecht maar deze
doelpunten werden helaas niet als
rechtsgeldig gezien door het arbitrale duo. Tot de allerlaatste minuut
bleef het enorm spannend. Op het
moment dat het team en publiek in
de laatste 30 seconden van de wedstrijd reeds rekende op een gelijkspel, kwam Amsterdam verrassend
nog met een overtal situatie voor het
Qui Vive doel. Uit dit voordeel wisten
zij helaas te scoren. Het Amsterdamse doelpunt werd vrijwel direct
door het eindsignaal gevolgd waardoor de eindstand van 4-5 een onverwacht verlies voor Qui Vive betekende. De emotionele ontlading
was hierna groot bij de Qui Vive
meisjes die zich volledig hadden gegeven. Gelukkig wisten de analisten
van het team al snel te bereken dat
door het resultaat van 3 punten uit
2 wedstrijden en de andere uitslagen in de poule, Qui Vive gelukkig
nog steeds op de 1ste plaats stond.
Op zaterdag 18 feb wachten de allerlaatste poule wedstrijden. Dit inclusief een revanche wedstrijd tegen Amsterdam. De coaches zullen het hierbij makkelijk krijgen om
de MD2 op scherp te zetten. Het
is namelijk voor de Qui Vive meisjes
D2 absoluut nog mogelijk om op eigen kracht het kampioenschap binnen te halen.
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Achtentwintigste AKU 10 Engelse
Mijlen loop weer een groot succes
Spannend
De vele toeschouwers zagen bij de
5 km een spannende wedstrijd die
bij de dames letterlijk op de streep
werd beslist. AKU lid Marja Breedijk
deed het in haar categorie uitstekend. Na eerst de jeugd begeleidt
te hebben rende ze naar een uitstekende tijd en bleef tweede in haar
categorie. Bij de heren liep jongeling Hans van Hateren in de laatste honderden meter toch nog weg.
AKU lid Erwin Koopstra liep lang in
de kopgroep mee, maar moest uiteindelijk buigen. Desondanks werd
hij uitstekend 4e met een gemiddelde snelheid van boven de 17 km
per uur. Bij de 10 km van de dames bleek de bekende loopster
Nadja Wijenberg de snelste en bij
de heren snelde Wilfred Verhagen
naar een afgetekende winst. AKU
Regio - Voor de start barste de kantine van Legmeervogels compleet
uit zijn voegen. Meer dan 1500 lopers kwamen naar de Zorg- en Zekerheidcircuit wedstrijd in Uithoorn.
Een absoluut hoogtepunt, met de
bijbehorende verkeer- en parkeerproblemen. Voor het eerst werd er
gestart en gefinisht op het Sportpark de Randhoorn. Meer dan 70
leden van atletiekvereniging AKU
stonden aan de start. 25 lopers uit
Aalsmeer, 47 lopers uit Amstelveen,
66 lopers uit de Ronde Venen en
maar liefst 118 lopers uit Uithoorn
(AKU leden niet meegeteld) en zij

bonden de strijd aan met het volledig vernieuwde parcours. De uitdagende fietsbrug over de nieuwe
N201 werd door de 5 km en de 10
km lopers bedwongen. De 10 Engelse Mijlen liep een ronde over het
terrein van Flora Holland, die met
hun medewerking voor een groot
gedeelte was afgezet. Bij het nameten van het parcours bleek de
10 Engelse Mijlen loop behoorlijk
nauwkeurig te zijn, maar de 5 km en 10 km loop bleken respectievelijk
200 en 400 meter te lang. Voor de
organisatie een uitdaging voor volgend jaar.

Legmeervogels
zaalvoetbal 1 wint topper
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 3 februari stond voor Legmeervogels de
wedstrijd tegen Voorland 1 op het
programma. Doordat de maandag
ervoor was verloren van Annour,
oorzaak te weinig spelers, moest
er vandaag worden gewonnen om
mee te kunnen blijven doen om het
kampioenschap in de 1e klasse. Gelukkig was de opkomst van spelers
deze avond eindelijk weer eens voldoende, zodat er min of meer met
volle sterkte aangetreden kon worden. De spelers die de klus moesten gaan klaren waren Jasper en
Jordi van Gelderen, Patrick Brouwer,
Mels Bos, Stefan van Pierre, Patrick
Woerdeman, Sjors den Hollander,
Tim Mollers en Ibrahim El Ahmadi.
De 1e helft begon wat afwachtend
van de kant van Legmeervogels.
Voorland begon direct druk te zet-

ten, waardoor Legmeervogels wat
achteruit moest de eerste paar minuten. Maar tot hele grote kansen
van voorland kwam het niet, omdat
er compact werd verdedigd en iedereen kort op zijn man zat. Na de
eerste minuten de tegenstander wat
te hebben afgetast begon Legmeervogels langzaam aan uit haar schulp
te kruipen. Het balletje ging goed
rond en er werden een aantal mooie
aanvallen opgezet wat tot een aantal goede kansen leidde. Helaas zat
het geluk een aantal keer niet mee,
waarbij de keeper net aan een doelpunt voor Legmeervogels kon voorkomen. De bal werd net aan van de
lijn gehaald of de keeper, die een
goede reflex in huis had, voorkwam
een doelpunt.
Toch kwam Legmeervogels verdiend
op voorsprong in de 8e min. Op aan-

geven van Mels maakte Jordi er met
een droge knal 1-0 van. Deze voorsprong duurde helaas maar 2 minuten. Door onoplettendheid van de
verdediging en de keeper kon Voorland heel knullig op gelijke hoogte komen. Maar Legmeervogels liet
zich niet van de wijs brengen en
bleef geconcentreerd voetballen en
de aanval zoeken. Dat resulteerde in
de 11e min tot een 2-1 voorsprong.
Ibrahim stoomde met volle snelheid op richting het doel van de tegenstander en schoot de bal snoeihard onder de keeper door het doel
in. Ook deze voorsprong was weer
niet van lange duur. Voorland liet
zich namelijk ook niet onbetuigd en
creëerde ook een aantal gevaarlijke
kansen. Ze staan niet voor niets samen met Legmeervogels op de 2e
plaats in de competitie. Het werd
dan ook 2-2 in de 12e min.
Het vervolg van de 1e helft waren
beide ploegen erg aan elkaar gewaagd en ontstond een spannend
gevecht om een voorsprong. Beide ploegen verdienden dat ook,

maar uiteindelijk was het Voorland
dat een minuut voor tijd op voorsprong kwam, 2-3. Dit was ook de
ruststand. De 2e helft was nog geen
minuut oud of het werd alweer gelijk. Legmeervogels begon vol druk
te zetten op de tegenstander, waardoor de tegenstander een fout beging en Stefan de bal kon onderscheppen. Hij kon nu alleen op het
doel af gaan en rondde deze kans
beheerst af, 3-3. De 2e helft was een
goed voetballend Legmeervogels te
zien dat de tegenstander goed onder druk zette. Het resulteerde in
kans op kans en men verdiende dan
ook een voorsprong. Deze kwam er
ook. Wederom was het Stefan van
Pierre die de bal ontving en daar wel
raad mee wist, 4-3 in de 8e min.
Tot aan de 15e min ging Legmeervogels door met haar goede spel.
Voorland kwam er totaal niet meer
aan te pas en Legmeervogels verdiende het om de score uit te breiden. Helaas gebeurde dat niet,
waardoor Voorland in de wedstrijd
bleef. Vanaf de 15e min verloor Leg-

Piet van der Poel schittert
aan damfirmament
Regio - Piet kon na afloop van de
bondswedstrijd tegen Damlust tevreden terugkijken op een hele
mooie gewonnen partij. Omdat de
tegenstander van het 1e team van
Kunst & Genoegen met een tactische opstelling achter de borden verscheen, kwam Piet tegen de
kampioen van Scharwoude te zitten.
Piet werd daar ogenschijnlijk niet
warm of koud van, hij speelde de
sterren van de hemel. Inmiddels wel
in de rug gesteund door zijn ploegmaten Wim Keessen en Adrie Voorn.
Deze toppers van K&G zetten hun
taak om van de iets mindere broeders te winnen, vakbekwaam om in
een 4-0 voorsprong. Kopman Adrie
toverde weer een nieuwe slagzet uit
zijn Napoleon hoed en Wim zette
zijn opponent op fraaie positionele
wijze aan de kant. Inmiddels kwam
ook Rene de Jong goed uit een klassieke opening en snoepte zijn te-

genstander een schijf af. Maar een
kat in nood maakt rare sprongen
waardoor Rene zich met een damcombinatie liet verrassen. Gelukkig
kon Rene nog naar remise manoeuvreren en daarmee de zege voor de
Kwakelaars veilig stellen, 5-1. Piet
kon nu alle remmen losgooien zonder dat de eindoverwinning in gevaar zou komen, dat ging Piet heel
goed af. Hij won een van zijn mooiste partijen in zijn inmiddels 60 jarige damloopbaan.
Over twee weken komt concurrent
Almere naar ’t Fort De Kwakel, als
het clubhuis tenminste niet door de
schaatsclub bezet is?! Een gelijkspel zal volgens Rene de Jong dan
voldoende zijn voor promotie, maar
juist op deze avond zal Rene verstek moeten laten gaan. Hopelijk zal
K&G een goede invaller, Wim Konst,
op de been kunnen brengen om
promotie af te dwingen.

lid Karin Versteeg handhaafde zich
in haar prima klassement met een
strakke 9e plaats. Snelste AKU heer
was trainer Theo Noij met een prima tijd. Kennelijk werpen de schema’s van de trainer dus toch vruchten af als je ze volgt.
Bij de 10 Engelse Mijlen handhaafde Anouk Claessens haar 2e plaats
in het klassement met een 2e plek
achter weer een supersnelle Keniaanse Masila Ndunge, die de afgelopen maanden in Nederland al een
aantal wedstrijden gewonnen heeft.
Jolanda ten Brinke volgde met een
prima 6e positie op het rappe parcours. In de categorie comeback
past het verhaal van Atie van Oostveen. Na een aantal jaren van terugkerend blessureleed liep Atie haar
eerste wedstrijd sinds tijden. Eerst
rustig maar daarna versnellend naar
een prima 1 uur 23 minuten. Bij de
heren waren het weer John van Dijk

en Paul Hoogers die mee streden
om de ereprijzen. John won op de
streep de race van Michael Woerden van de Veenlopers. Dit was de
hele afstand een wedstrijd binnen
de wedstrijd. John handhaafde met
een 5e plaats zijn goede klassering
in het overall klassement. Paul Hoogers tot slot verstevigde met zijn resultaat de leidende positie in het
klassement.
De organisatie dankt zijn ruim 120
vrijwilligers, vele sponsors, bewoners van Legmeer-West voor hun
geduld, Legmeervogels voor het
beschikbaar stellen van hun kantine en een aantal plaatselijke bedrijven die hun medewerking verleende zoals Flora Holland en Tica die
zelfs tijdens hun openingstijden de
weg voor de lopers op de Randweg
vrijmaakte door hun toegang tijdelijk te verplaatsen. Zonder al deze
inzet is een evenement als dit niet
te realiseren.

meervogels langzaam de grip op
de wedstrijd en was het Voorland
dat gevaarlijk werd. Legmeervogels
moest achteruit, omdat Voorland nu
druk begon te zetten. Voorland creeerde kans op kans, waardoor dit
uiteindelijk de gelijkmaker opleverde in de 19e min.
Daarna ging Legmeervogels alles op alles spelen met haar sterkst
mogelijke opstelling. Legmeervogels nam het initiatief weer terug
en zette Voorland weer onder druk.
Dit goede spel werd wederom beloond. Mels zag Tim in het midden vrij staan, en deze bedacht zich
geen moment en maakte er met een
fraaie punter in de linkerhoek 5-4
van in de 20e min. Met nog 5 minuten op de klok ging Legmeervogels door met aanvallen en verde-

digend liet het geen steek meer vallen. De uitstekende 2e helft werd
tot slot nog beloond met een doelpunt in de laatste minuut. Op aangeven van Mels bracht Ibrahim de
6-4 op het scorebord en schreeuwden de bank en het publiek het uit
van vreugde. De overwinning was
een feit, waardoor Legmeervogels
nog steeds kans heeft op het kampioenschap.
Woensdag 4 februari moet er dan
ook nog gewonnen worden van de
huidige nummer 1 RCH uit Heemstede. Deze wedstrijd vindt plaats
om 21.05 uur in de Groenendaalhal. Zoals het er nu naar uitziet kan
er weer met volle sterkte aangetreden worden om met de drie punten
huiswaarts te keren en de 1e positie
op de ranglijst over te nemen.

Meertje On Ice organiseert:

Schaatstoertocht en
fakkeltocht mini/jeugd
De Ronde Venen - Nu het natuurijs het weer toe laat opent IJsclub
VIOS de ijsbaan en organiseert een
mini/jeugd schaatstoertocht en fakkeltocht.
Woensdagmiddag 8 februari zal de
ijsbaan geopend worden met een
mini/jeugd schaatstoertocht voor
iedereen. Deelname is 1,- en vindt
plaats tussen 14.00 en 15.30 uur.
Vrijdagavond 10 februari is er een
authentieke fakkeltocht om 19.30
uur. Neem je eigen (zak)lamp mee.

Vervolgens zal er, op zondagavond
na, iedere avond verlichting zijn tot
21:00 uur en in het weekend tot
22:00 uur. De toegang is gratis en
de koek en zopie niet al te duur. Dit
alles natuurlijk “ijs en weder dienende”.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar ijsclubvios@gmail.com of kijk
op www.ijsclubvios.nl.
Meertje On Ice kunt u vinden achter Hotel/Café ’t Meertje, Achterbos
101 in Vinkeveen.

Tijd voor de Uithoornse
kortebaanwedstrijden
Lotte en Freek prima
gepresteerd in de sneeuw
Regio - Zondag 5 februari - Afgelopen zondag werd er een tweetal
wedstrijden gelopen door SRT-atlete Lotte Krause en AKU-atleet Freek
Koersvelt. Beide races waren ingekort wegens het winterse weer. Ondanks dat hebben beide atleten prima gepresteerd.
Tatasteel/Runnersworld Duinloop
Door de winterse omstandigheden
had de organisatie van de Duinloop besloten om het parcours aan
te passen en in te korten tot 6,5 kilometer. Op het besneeuwde parcours kwam Steenbok RunningTeam atlete Lotte Krause in actie. Na
een 2e plaats op 29 januari in Velsen-Zuid, waar ze toen een tijd van
12,56 neerzetten, was Lotte deze week ook goed in vorm. Ze liep
een soepele race waardoor ze goede snelheid kon maken en een per-

fecte tijd neerzette. Lotte finishte in
28,31 en veroverde daarmee weer
de 2e plaats, prima gedaan!
Midwinter Marathon Apeldoorn
Ook AKU-atleet Freek Koersvelt
kwam in actie dit weekend. Hij liep
de 39e editie van de Midwinter Marathon in Apeldoorn als training
voor de Marathon van Rotterdam.
Het parcours geldt als een van de
mooiste van Nederland, met de vele
bossen en heidevelden in de omgeving van Apeldoorn. De weersomstandigheden voor Freek waren prima, het was zonnig en er stond weinig wind. Freek liep een gemakkelijke en soepele race op het 42,2 kilometer lange parcours en finishte in
een tijd van 3.18,44. Freek eindigde
op de 8e plaats in zijn categorie en
kijkt uit naar de Marathon van Rotterdam op zondag 15 april.

Uithoorn - Het is aan het vriezen,
het evenemententerrein Legmeerwest staat onder water… Tijd voor
een ouderwetse kortebaanwedstrijd! Op zaterdag 11 februari a.s.
organiseren de combinatiefunctionarissen sport van de gemeente Uithoorn in samenwerking met Buurtbeheer Legmeer een kortebaanwedstrijd op het evenemententerrein Legmeer west (Randhoornweg/
Haas). Zowel jong als oud is tussen
12.00 en 15.00 uur van harte welkom om mee te doen aan de kortebaanwedstrijd of om te genieten van
de aanwezige ‘Koek & Zopie’.
De schaatsbaan wordt in tweeën
gedeeld, waarbij er gelegenheid is
om vrij te schaatsen of om deel te
nemen aan de wedstrijden. Gedurende deze gezellige oud- Hollandse schaatsmiddag kunt u onder het
genot van een gezellig muziekje lekker schaatsen, eten en drinken. De
gastvrije Brede school Legmeer stelt
zijn toiletten deze middag beschikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het evenemententerrein Legmeer-west. Een EHBOer zal aanwezig zijn, maar deelname
geschiedt volledig op eigen risico.
Deelnemers strijden tegen elkaar,
in een ‘knock-out systeem’ per leeftijdscategorie, om de titel: ‘Kortebaankampioen Uithoorn’. De nummers een, twee en drie zullen wor-

den gehuldigd en beloond worden
met een medaille (gesponsord door
Buurtbeheer Legmeer). Handschoenen zijn bij deze wedstrijd verplicht.
Het programma ziet
er als volgt uit:
Tijd
12.00 - 12.15 uur
Start inschrijving 6 t/m 12 jaar
12.15 - 13.00 uur
Kortebaanwedstrijd 6 t/m 12 jaar
13.00 - 13.15 uur
Prijsuitreiking 6 t/m 12 jaar + start
inschrijving 13 t/m 18 jaar
13.15 - 14.00 uur
Kortebaanwedstrijd 13 t/m 18 jaar
14.00 - 14.15 uur
Prijsuitreiking 13 t/m 18 jaar + start
inschrijving volwassenen
14.15 - 15.00 uur
Kortebaanwedstrijd volwassenen
15.00 - 15.15 uur
Prijsuitreiking volwassenen
Het evenement gaat alleen door als
het ijs dik genoeg is op het evenemententerrein.
Dus waar wacht u op… Pak de
schaatsen, en kom ook op zaterdag
11 februari genieten van een ouderwets Hollands schaatsfestijn. Meer
informatie kunt u vinden op www.
buurtbeheer.uithoorn.nl of op de Facebooksite van de combinatiefunctionarissen Uithoorn.
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Cycluskampioen bekend
bij bridgeclub ABC

Lous en Debora ij(s)er sterk bij
Bridgevereniging de Legmeer

Regio - Donderdag 2 februari is de
laatste ronde van de tweede cyclus
bij Bridgeclub ABC gespeeld.Het
was voor vele bridgers erop of eronder. Omdat uit het vorige verslag
bleek dat de literair medewerker
er ook op let hoe iemand binnenkomt en hoe iemand kijkt, zie je de
meest verrassende poses. De ene
heel nonchalant en de andere overdreven vriendelijk groetend, er was
zelfs iemand die een avond voor de
wedstrijd zou plaatsvinden zijn partner opbelde met de mededeling dat
zij er toch wel heel slecht voorstonden en dat zij extra hun best moesten doen om niet te degraderen. En
dat heeft nog geholpen ook, waarschijnlijk bellen zij elkaar nu wat vaker.
De wedstrijdleiding opende de wedstrijd toen iedereen aanwezig was.
Er was geen stilzittersronde bij dit
keer, alhoewel het de wedstrijdleiding heel wat hoofdbrekens gekost
heeft om dit voor elkaar te krijgen.
Zes paren in de A-lijn en zes in de
B-lijn.

Uithoorn -Geïnspireerd of niet door
de koudegolf, in de C- lijn kwamen
Lous Bakker & Debora van Zantwijk goed op streek door als eerste
met een percentage van 62,08 te finishen. Hans & Sonja Selman blijven het goed doen door nu tweede te worden met 57,92% en ook
Hetty Houtman & Ans Voogel bleven door onverstoord te blijven bieden in het juiste spoor als derde
met 55,42%. Heleen & Mees van der
Roest consolideerden op plaats vier
met 53,75% voorlopig keurig hun
promotie plaats en Wim & Ans de
Koning verschenen uit het niets aan
het firmament met een eerste optreden als vijfde en 52,50%.
Ook in de B- lijn hebben An & Jan
van Schaick de cadans inmiddels
goed pakken en scoorden weer een
top met nu 58,75%.
Marjan & Jan Wille volgden op een
paar lengten als tweede met 55,42%
en voerden daarmee het achtervolgende pelotonnetje aan. Dat bestond uit Tini Geling & Jo wevers
met 54,58%, Lenie Pfeiffer & Tina

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Beb Soppe en
Ben Leeftink met 66.25%.
Vaker bellen zou uw literair medewerker willen voorstellen! Tweede werd het paar Addie de Zwart
en Jeannet Vermey met 57,50%. Dit
laatste paar is enkele weken van
slag, maar komt heel sterk terug.
Derde werd het paar Riet Bezuyen
en Wim Egbers met 53,33%, dit paar
heeft de eindsprint iets te laat ingezet.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Ada Groenewegen
en Roelie van Voorden met 62,92%,
juist genoeg om de eerste plaats in

het klassement voor zich op te eisen. Tweede werd het echtpaar Tilly en Arnold van Dijk met 57,50% en
derde werden Corry Snel en Lenie
Veninga met 56,67%.
Competitiestand
A-lijn:
In de A-lijn is cycluskampioen geworden het paar Greet de Jong en
Roel Knaap, die de hele cyclus al
bovenaan heeft gestaan met een
gemiddelde score van 58,49%.
Een zeer goed resultaat van dit paar,
al lieten zij het de laatste paar weken wat afweten, of was dit hun sociale inborst, om ook anderen een
keer te laten winnen.
Tweede is nu, door hun geweldige
score van vorige week, het echtpaar
Ria en Joop Smit met een gemiddelde score van 54,34%. Derde is geworden het paar Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom met 54,02%;
dit paar speelt steeds wel mee in de
top van hun lijn.
B-lijn:
In de B-lijn is er nu een einde gekomen aan het stuivertje wisselen in
de top van het klassement.
Eerste en kampioen is geworden het
paar Ada Groenewegen en Roelie
van Voorden, mede door hun hoge
score deze wedstrijd, met een gemiddelde score van 56,55%.
Tweede in het klassement en dus
vicekampioen is het echtpaar Tilly
en Arnold van Dijk met een gemiddelde score van 56,11%. De derde
plaats is voor het echtpaar Henny en
Lucas v.d. Meer met 55,29%.
Volgende week is er vrij bridgen,
want dan worden eerst de kampioenen gehuldigd en de promovendi en degradanten bekendgemaakt
en kan iedereen even bijkomen van
de spanningen.

Open dag Krav Maga
Uithoorn - First Defense Krav Maga uit Uithoorn houdt zaterdag 11
februari een open dag. Dan zal het
Israëlische zelfverdediging systeem
Krav Maga gedemonstreerd worden. Dit is een systeem waarmee ieder zich weerbaarder kan maken in
geval van nood.
Tijdens de open dag zullen er demonstraties gegeven worden en zal
er les gegeven worden onder begeleiding van meerdere Krav Maga instructeurs. Jerry Morris van First Defense krav Maga wil op deze open
dag Krav Maga introduceren aan
Uithoorn en omgeving. Bij dit systeem gaat het erom je tegenstander zo snel en zo effectief mogelijk
uit te schakelen binnen de regels
van proportionaliteit en jezelf zo
snel mogelijk in veiligheid te brengen. Volgens Jerry is deze zelfverdedigingvorm niet vergelijkbaar met
andere vechtsporten. Het is een “no
nonsense” systeem gebaseerd op
natuurlijke menselijke fysieke reacties en deze om te zetten in gecontroleerde effectieve zelfverdedigingacties. Kenmerkend voor Krav Maga

is dat training vaak plaatsvindt met
zeer uiteenlopende realistische situaties, zoals een ontvoeringsituatie,
gevaar ‘s nachts, aanvallen op een
belangrijk persoon, aanvallen met
een vuurwapen of mes, enzovoorts.
Verder wordt vaak op verschillende
locaties getraind, dit in tegenstelling
tot veel budo’s die een vaste dojo
hebben.
Krav Maga is in de loop der jaren
in populariteit gestegen omdat de
maatschappij steeds gewelddadiger wordt. Om deze reden kiezen
veel mensen voor Krav Maga omdat het iedereen aan te leren is ongeacht leeftijd en geslacht. Krav
Maga wordt bij First Defense Krav
Maga gegeven aan personen vanaf 16 jaar. De hoofdinstructeur is
Jerry Morris, werkzaam als docent
1ste graad lichamelijke opvoeding
en heeft al meer dan 20 jaar ervaring in verschillende vechtsporten.
De open dag vindt plaats tussen
14.00 en 15.30 aanstaande zaterdag 11 februari op locatie Amstelhof Health Club. Noorddammerweg
30, Uithoorn. Meer info. Op www.
firstdefense.nl.

JAP lessen bij yogapret
Uithoorn - Afgelopen vier weken
konden kinderen van de groepen 3
tot en met 8 meedoen via de JAP bij
de yogalessen van Yogapret, deze
werden gegeven in de Sportschool ,
door Finy Sheils- van der Post.
Het waren twee flinke groepen van
wel 16 kinderen die vier weken lang
bij elkaar kwamen om inzichzelf een
beetje rust te vinden, om yogahoudingen te doen, om via verschillende visualisatie’s te ontspannen en
natuurlijk ook om lol te hebben.
Ze hebben met verschillende thema’s gewerkt zoals: de Autoreis;
waarbij we door het land van woede, angst en vrolijkheid gingen. Een
les over Verbondenheid; we hebben
gepraat over wie er allemaal aan
werkt om onze boterham op ons
bord te krijgen en zodoende zijn we
allemaal verbonden met iedereen.
Ook hebben ze hebben naar de Aar-

de gekeken en verschillende stenen
met onze ogen dicht gevoeld. Een
afgelopen vrijdag hadden we het
over de Winter waarbij we de Pinquin-Zonnegroet hebben gedaan
en een visualisatie en ademhalingsoefening met een heel klein steentje
op ons voorhoofd.
Al met al hebben ze heel veel gedaan. En tijdens de laatste les, tijdens het inkleuren van een WinterMandala hadden de meeste kinderen wel verzoekjes, vragen over de
muziek en hebben ze herinneringen opgehaald over alle Yoga-avonturen. Een grote favoriet waren de
verschillende massage’s die we bij
elkaar gedaan hebben. Zoals de autowasstraat, het weerbericht en een
massage met prikkelballetjes waarbij deze eerst onder je eigen voeten
rolde en toen bij de ander op de rug,
benen en armen.

Wim Dukker neemt afscheid
bij HSV 69 handbal
De Hoef - Op vrijdag 3 februari heeft HSV 69 haar handbaltrainer en coach Wim Dukker een afscheidsreceptie aangeboden in de
HSV kantine in De Hoef. Reden?
Wim vertrekt helaas naar Duitsland om daar samen met zijn vrouw
een bed & breakfast in Horschhausen te beginnen. Ondanks de vele
sneeuw die vrijdagmiddag was gevallen waren er toch heel veel genodigden naar de kantine afgereisd
om Wim te bedanken voor zijn jarenlange trouwe dienst. Sinds 1994
was hij al bij de Hoefse Sportvereniging als trainer en later ook als
coach betrokken. Beroemd om zijn

uitspraken: “Waar de bal is zijn je
ogen “ en “Tast aan, het is je moeder niet! “Voorzitter Kees Bakker nodigde iedereen uit om de jas aan te
trekken en naar buiten de kou in te
gaan. Daar werden de lichten ontstoken van het verharde handbalveld. Na een mooie speech mocht
Wim zelf het bord onthullen wat was
geplaatst aan het hek bij het handbalveld. Van nu af aan heet het HSV
handbalveld: Wim Dukker handbalveld. De receptie duurde tot in de
late uurtjes en Wim kan terugkijken
op een mooi afscheid. HSV wenst
de familie heel veel succes in Duitsland!

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Dinsdag 31 januari werd
in de Scheg door de “Hartenvrouwen” de vijfde zitting van de derde
parencompetitie gespeeld, met in
de A-lijn vijftien en in de B-lijn veertien paren.
In de A-lijn was de hoogste score
van maar liefst 68,75%!! voor Kokkie van den Kerkhoven en Corry
Smit. De tweede plaats voor Reina
Slijkoord en Rita Vromen, zij scoorden 63,75%; een gedeelde derde en
vierde plaats was voor het combipaar Ank Reems en Guus Pielage,
en Renske Visser en Francis Terra
beide paren scoorden 58,68%; Gertrude Doodkorte en Floor Janssen
tekenden voor de vijfde plaats met
53,33%.
In de B lijn was de hoogste score voor Annet Roosendaal en Rini
Tromp met 67,78%!!
De tweede plaats was voor Elly van
Brakel en Vera van Wessem met
65,73%, terwijl de derde plaats werd
opgeëist door Corrie Bleekemolen en Erny Brandsen met 52,67%,
de vierde plek was voor Corinne
van der Laan en Anne Tolsma met
51,74%, en de vijfde voor Ans Pickkers en Loes Wijland met 50,63%.

De competitiestand na vijf zittingen; A-lijn: Nog steeds stevig op 1:
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met een gemiddelde van 58,33;
2: weer een stapje gestegen: Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit
met 56,97; 3: ook weer een stapje
gestegen Renske Visser & Francis
Terra met 54,81; 4: Geke Ludwig &
Margo Zuidema met 54,61, en op 5:
Reina Slijkoord & Rita Vromen met
53,07. In de onderste regio zal nog
wat strijd geleverd moeten worden
om aan de degradatie te ontkomen.
B-lijn: 1: Elly van Brakel & Vera van
Wessem met een gemiddelde van
58,43 lijken een promotie plaats niet
meer te kunnen ontlopen; 2: Annet Roosendaal & Rini Tromp met
56,32 zitten ook stevig in het zadel;
3: Ted Brand & Alice Oostendorp
met 54,15; 4: Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw met 53,09 en 5:
Bibeth Koch & Tina Wagenaar met
52,66. Volgende week de laatste en
beslissende zitting van deze competitieronde, daarna gaan we weer
drie weken ladderen.
Inlichtingen over Hartenvrouw bij
het secretariaat: Mieneke Jongsma
tel: 0297-565756 of wjongsma1@
hotmail.com.

Wagenaar met 53,75% en Tini & Johan Lotgerink met 53,33%. In de Alijn stelden Cees Bergkamp & Ruud
Lesmeister tenminste moreel even
orde op zaken door nipt eerste te
worden met 57,64%. Dat de concurrentie moordend is moge blijken uit
de resultaten van de achtervolgers.
Uniek in de historie, Joop van Delft
& Dick Licht, Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter en Andre van Herel &
Cora de Vroom eindigden allen als
derde gelijk met 56,94%.
Trudie Zandbergen, voor deze keer
met Guusje Pielage, legde beslag op
plaats vijf met 52,78%.
De volgende avond volgt het bloedstollende slot in de A- lijn van de
viertallen competitie.
Wilt u getuige zijn van deze adembenemende scene, kom dan meedoen bij Bridgevereniging De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in de barzaal van sporthal
De Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat gerdaschavemaker@live.
nl of per telefoon 0297 567458.

Huib en Lambert met
overmacht gepromoveerd
De Kwakel - Op maandag 30 januari speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de laatste ronde in de
3e parencompetitie. In de A-lijn behaalden slechts 4 paren een score
boven de 50%, met maar liefst 2 paren zelfs nog boven de 60%, bizar.
In de B-lijn zorgden Loes en Theo
voor de hoogste dagscore door met
maar liefst met 65% 1e te worden.
De uitslagen:
A-lijn:
1. Marineke Lang &
Martin Kok
60,76%
2. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
60,07%
3. An & Bert Pronk
59,38%
4. Stenny &
Herman Limburg
55,90%
5. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
49,31%
In de eindstand zijn Ans Breggeman
& Lia Guijt nog net 1e gebleven met
een gemiddelde van 55,22%, iets
minder dan 1% voor Martin & Marineke die door hun zege van vandaag van de 4e naar de 2e plaats
stegen. Bep & John de Voijs legden
beslag op plaats 3.
B-lijn:
1. Loes Kroon &
Theo Vermeij
65,08%
2. Marijke & Ger van Praag 63,57%
3. Huib van Geffen &
Lambert Koeter
63,04%
4. Ineke Hilliard &

Elisabeth van den Berg
58,62%
5. Corry van Tol &
Lyda Zondag
55,96%
6. Andrew de Graaf &
Ton ter Linden
55,89%
7. Hennie &
Sierk Goedemoed
51,67%
8. Riet Voorn & John Titulaer 50,89%
Na wederom een score in de 60%,
de 5e op rij, zijn Huib & Lambert
met overmacht als 1e geëindigd in
de B-lijn met gemiddeld 61,55%. De
strijd tussen de rest werd uiteindelijk beslist in het voordeel van Marijke & Ger van Praag. Met een gemiddelde van 56,20% legden zij beslag
op plek 2. Dankzij de monsterscore van vandaag stegen Loes & Theo
van 8 naar een mooie 3e plaats. Samen met Hetty Houtman & Jos van
Leeuwen spelen zij allen de volgende competitie in de A-lijn.
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. U kunt vrijblijvend een
paar keer mee spelen.
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Zilveren medaille voor
Veenlandturnster Kimberly

Onderlinge wedstrijd GVM’79
acrogym mooie start seizoen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag had de acrogym-afdeling van
GVM’79 de eerste wedstrijd. Het
wedstrijdseizoen begon dit jaar met
de clubkampioenschappen. Omdat GVM’79 zelf niet beschikt over
een wedstrijdvloer, wordt er uitgeweken naar en samengewerkt met
de acrogymvereniging uit Wormer,
Kwiek. Ook de vereniging LONGA
uit Utrecht nam dot jaar deel aan de
onderlinge wedstrijd.
Acrogym is een mooie tak van gymnastiek waar groot en klein met elkaar samenwerkt. Samen oefenen
zijn acrobatische elementen en verbinden het geheel door dans tot een
oefening.
Acrogym kun je op verschillende niveaus beoefenen, van recreatief tot
topsport.

Start
De onderlinge wedstrijd van afgelopen weekend was een mooie start
van het seizoen en iedereen heeft
de kans gehad om zijn/haar oefening alvast een keer door een jury te
laten beoordelen. De acrobaten van
GVM’79 hadden de weken ervoor
ook op een wedstrijdvloer getraind
en dat was goed aan de oefeningen
te zien. Er werden weinig grote fouten gemaakt en van de kleine foutjes kon mooi geleerd voor de wedstrijd van komend weekend.
Uiteindelijk bleek iedereen van
GVM’79 in de prijzen te zijn gevallen en de medaille verdeling was als
volgt: E junior niveau: Jill en Fleur
(1e) / Lucia, Willemijn en Jade (1e) /
Rink en Emma (1e). D-niveau: Mart

De Ronde Venen - Op zaterdag reden de turnsters uit De Ronde Venen in de mist en met een buitentemperatuur van -15 richting Woerden voor de eerste wedstrijd voorgeschreven oefenstof. Helaas was
het in de zaal net zo koud als buiten. Voor Veenland turnden Annique
Herngreen, Isa Groenenweg, Femke
v.d. Molen en Madelon Rispens hun
wedstrijd. Voor Femke en Madelon
was het de eerste keer en ze deden
dit naar behoren.

een mooie 6de plaats en Isa werd
14de. Gelukkig werd het warmer in
de zaal en konden ze op tijd beginnen met de tweede ronde. Dit werd
een hele kleine ronde met heel weinig deelnemers door de vele afzeggingen. Julie Postma turnde namens
Veenland en turnde een solide wedstrijd. Op balk werd helaas niet alles
geteld en op de brug ging het ophurken niet, maar verder prima oefeningen wat resulteerde in een verdienstelijke 5de plaats.

Hier en daar nog wat onzeker en er
werd soms een onderdeeltje vergeten maar al met al was iedereen
zeer tevreden. Madelon werd 12de
en Femke werd 17de. In de andere baan waren er ook slordigheden. Eveneens werd er plots besloten om een andere opsprong op de
balk te turnen wat puntjes gekost
heeft. Annique draaide wel een hele
mooie brugoefening. Ze werd daarop tweede. Uiteindelijk behaalde ze

Derde ronde
Op naar de derde ronde. Iedereen
liep met rode wangen want de temperatuur in de zaal was gestegen
naar tropische waarde. Nu mochten
Kelly Klinkhamer, Kimberly Bouman
en Muriel Coppens turnen. Voor Kelly en Muriel verliep de start op het
toestel balk helaas niet zo lekker.
Gelukkig verliepen vloer en brug
een stuk beter. Muriel werd derde
op vloer. Kimberly turnde ondanks

de zenuwen en een grote denkpauze op de vloer een prima wedstrijd.
Op de brug was ze verreweg de
beste en ze behaalde dan ook een
uitstekende zilveren medaille. Muriel werd netjes 14de en er zit verbetering in als ze de sprongen op
de balk de volgende keer wel turnt
en niet vergeet. Als laatste was Eva
Turk aan de beurt. In een heel grote categorie verdeeld over twee ronden turnde Eva een prima wedstrijd.
Eva maakte op de vloer een foutje
door de spreidsprong te vergeten en
dat was jammer want de rest van de
vloeroefening zag er prachtig uit en
ook de balkoefening en haar sprong
waren netjes.
Helaas ging de brug iets minder
netjes. Er werd een tussenstand bekendgemaakt en daar bleek dat Eva
niet bij de eerste drie stond. Eva behaalde een keurige 11de plaats. De
Veenlandturnsters konden dus dit
keer vroeg naar huis.

en Stephan (1e) / Manuela en Kim
(2e). C-niveau: Joëlla en Naömi (1e)
/ Frederike en Kelly (5e) / Mariska,
Sanne en Vera (1e). B-niveau: Swetta, Sabine en Laura (2e) / Florine,
Ulijn en Fleur (3e). A-junior niveau:
Demy en Imara (1e).
Al met al was het een geslaagde
ochtend en kon iedereen met een
goed gevoel naar huis. De trainsters
hebben er de volste vertrouwen in
dat er een prachtig wedstrijdseizoen aan zit te komen. Misschien
kunnen ze ook nieuwe acrobaten
in de gymzaal ontmoeten? Je bent
altijd welkom om een gratis proefles mee te doen op donderdag van
16.00–17.00 uur in gymzaal De Brug
in Mijdrecht. GVM’79 wenst haar
acrobaten de komende weken alvast veel succes met de wedstrijden!

De Biljartmakers shirtsponsor
van bowlingteam BVM
Regio - Gerard en Cees Bocxe eigenaars van Dé Biljartmakers uit Portengensebrug zijn de nieuwe shirtsponsors van team Dé Biljartmakers
van Bowling Vereniging Mijdrecht.
Gerard en Cees, ieder al bijna 40
jaar gepassioneerd werkzaam in de
biljartsport, dragen de bowlingsport
als balsport een warm hart toe.
Dat de sponsoring zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de uitslagen van
het team van BVM in de competitie.

Wintertoernooi in tennishal een groot succes
Mijdrecht/Wilnis - Op zondag 22
januari hebben de jeugdcommissies van de tennisverenigingen TV
De Ronde Vener en TV Wilnis een
succesvol wintertoernooi georganiseerd in de tennishal van De Ronde Venen.
Ongeveer 50 kinderen gaven zich
hiervoor op en hebben van 12.00

tot 15.00 uur verschillende wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Er waren wedstrijden op mini-, ¾- en
groot veld.
Hierdoor hebben alle kinderen op
hun eigen niveau en tegen eigen
leeftijdsgenoten kunnen spelen.
De jeugdcommissies hebben voor
de nodige versnaperingen gezorgd

die natuurlijk ‘goed in de smaak vielen’.
Gezien de vele positieve reacties
van de kinderen en hun ouders zal
dit toernooi zeker voor herhaling
vatbaar zijn. De kinderen hebben
weer even lekker een balletje kunnen slaan en met het nieuwe seizoen in zicht is dat toch fijn.

Basketbal

Jongste team Argon speelt gelijk
Mijdrecht - Het jongste team van
Argon Basketball heeft afgelopen
zaterdag gelijk gespeeld tegen BC
Utrecht. Het was een zeer spannende wedstrijd en deze teams waren
voor de kerstvakantie ook al aan elkaar gewaagd. Argon begon matig
en stond in de rust zelfs meer dan
10 punten achter. Maar na de rust
kwam het vertrouwen terug en begonnen ze punten te maken. Spelverdeler Geert Jan Dierickx zorgde
ervoor dat Mattie Verhagen en Mike
Raadschelders de punten maken.
Luc van Dijk, Wessel Oudshoorn,
Maikel Griffioen, Hessel van der
Maat en Marijn Kop deden ook flink
hun best zodat de stand vlak voor
tijd uiteindelijk 25-25 werd. Daarna
deed elk team nog een poging om
de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar dat mocht helaas niet
lukken zodat de wedstrijd toch in
een gelijkspel eindigde. Het is leuk
om te zien hoe dit jonge team zo
snel vorderingen maakt. Een aantal
spelers gaan volgend seizoen over
naar het team onder de 12 jaar zodat de spelers op zoek blijven naar

jonge enthousiastelingen. Ben je
onder de 10 jaar en wil je eens basketballen: kom dan eens kijken naar
de training op maandag 16.00 uur
in sporthal De Eendracht. Volgende

week spelen de jongens in IJsselstein en dan hopen ze de wedstrijd
wel naar zich toe te trekken. En misschien is de geblesseerde Kay Ham
dan ook weer van de partij. Succes!

De voorgaande jaren streden de
bowlers in de middenmoo, maar
dit jaar strijden de talenten om de
hoogste plaatsen.
Het speelschema van dit topteam,
vindt u op www.bvmijdrecht.nl . Hier
vindt u ook informatie om zelf actief
mee te gaan doen.

Volleybalmannen Atalante H4
winnen overtuigend topper
Vinkeveen - De Atalante H4 mannen, gesponsord door Electroworld
Bunschoten te Abcoude, mochten
vrijdag 3 februari aantreden voor de
topper tegen Christofoor. Het team
uit Zwanenburg had sneeuw en
gladheid getrotseerd om lekker een
partijtje te volleyballen in de Boei.
Atalante had nog iets goed te maken, want de uitwedstrijd was met
3-2 verloren na een 2-0 voorsprong.
De Vinkeveense equipe is sinds dat
verlies ongeslagen en dus werd deze partij met vertrouwen tegemoet
gezien.
Met 7 man werd aan de wedstrijd
begonnen. Het was al direct een gelijkopgaande strijd, en het was meteen duidelijk voor Atalante dat ze
het deze avond niet cadeau zouden krijgen. Door een snelle blessure (lichte spierverrekking) moest er
bij Atalante al snel in de eerste set
gewisseld worden. Christofoor had
af en toe een hele sterke opslag die
vaak niet goed bij Atalante achterin verwerkt kon worden. Juist hierdoor ging de eerste set redelijk gelijk op. Ook ontbrak soms bij de Vinkeveners de scherpte bij afvallende
ballen binnen de 3 meter. Gelukkig
liep de aanval lekker en werd uiteindelijk toch de eerste set binnengehaald met 25-18. De tweede set vertoonde eigenlijk een zelfde beeld.
Wederom stond Atalante niet helemaal scherp te verdedigen, maar de
aanvallers van Christofoor sloegen

veel ballen ver uit, terwijl de Atalante aanval erg lekker liep. Een 25-20
setstand was het gevolg.
De derde en vierde set vertoonden
een licht gewijzigd beeld. Atalante ging achterin veel scherper en
attenter spelen, en aanvallend lukte eigenlijk alles. Prachtige set-ups
werden aanvallend heerlijk tot punten verwerkt. De mooiste toverbal-

len werden geproduceerd door de
aanvallers, en de gaten in de Zwanenburgse verdediging werden prima gevonden. Ook stond er regelmatig een killing block tegenover
de harde aanvalsballen van Christofoor, waardoor de aanvallers van
Christofoor het geloof in een goed
resultaat al snel verloren. Zo eindigden deze sets in 25-17 en 25-14.
Een hele mooie 4-0 overwinning tegen deze sportieve tegenstander
was een feit, en wederom is weer
een concurrent afgeschud. Atalante H4 ligt nog steeds op koers voor
het kampioenschap.

Feestelijke bingo Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 11 februari is er een feestelijke bingo bij Sport Vereniging Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in
Vinkeveen.

Er zijn wederom mooie prijzen te
winnen. De zaal is open vanaf 19.30
uur en de bingo start om 20.30 uur.
Het eerste kopje koffie/ thee is gratis.
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Vrije afvaart kleitransport uit Amstelhoek

Firma Kool Grondverzet geen
strobreed in de weg gelegd

Het is weer diamant wat
er blinkt, nu in Vinkeveen
Vinkeveen - Andermaal kan het
juwelenkistje worden geopend om
een pronkjuweel in op te bergen. De
Ronde Venen, toch al rijkbezet met
flonkerende huwelijken, kon in dat
licht gezien op 31 januari jl. Joop en
Aagje Strubbe-de Haan verwelkomen met hun diamanten huwelijk.
Zestig jaar zijn zij bij elkaar en - op
wat klachten na die de ouderdom
nu eenmaal met zich meebrengt
– still going strong. Burgemeester
Maarten Divendal kwam het bruidspaar persoonlijk gelukwensen en
nam traditiegetrouw het mooi uitgevoerde fotoboek ‘De Plassen’ mee,
dat zo langzamerhand bij elk sterk
huwelijk in de boekenkast prijkt. Tevens had de gemeente gezorgd voor
een mooi bloemstukje. Ook Hare
Majesteit Koningin Beatrix had zich
niet onbetuigd gelaten en een brief
met haar felicitaties gestuurd. Joop
en Aagje straalden bij dit alles en terecht. Je mag je toch alleszins verheugen dat als je zo’n mijlpaal hebt
bereikt je dit nog bewust en redelijk
gezond mag meemaken. Ook al omdat de kinderen en hun kinderen de
ware eveneens nog steeds aan hun
zij vinden. Een hechte en spontane familie dus met een groot gevoel
voor en besef van saamhorigheid.
Joop werd op sinterklaasdag 1926
geboren in Waverveen, Aagje zag
het levenslicht in Vinkeveen op 26
januari 1929. Die verjaardag werd
veertien dagen geleden uitbundig en met de hele familie gevierd.
Aagje heeft op haar leeftijd dit als
een hoogtepunt ervaren, zoals haar
60-jarige trouwdag dat ook was met

de burgemeester op bezoek. Joop
genoot net zo goed van dit alles en
had samen met Aagje geanimeerde
gesprekken met hem.
Joop en Aagje kregen twee kinderen, een dochter en een zoon.
Laatstgenoemde is predikant bij de
Hervormde gemeente in Vinkeveen.
Er zijn vier kleinkinderen en inmiddels ook twee achterkleinkinderen.
Alle (klein)kinderen blijken dol op
hun (over)grootouders te zijn.
Scharrelen
In hun vroeg ontluikende liefde
kwamen Joop en Aagje elkaar als
tieners op Nieuwjaarsdag tegen bij
een concert van het kerkkoor in
Waverveen. “Wij scharrelden toen al
een beetje met elkaar hoor, op een
manier zoals zo veel jongeren in die
tijd dat deden”, laat een olijke Aagje weten die zelf jarenlang in een
zangkoor heeft gezongen, net als
haar echtgenoot die het maar liefst
50 jaar volhield, naast evenzo vele jaren als lid van Concordia. Het
was wel even slikken voor de jonggeliefden toen Joop voor zijn militaire diensttijd in 1947 naar Indonesië
werd uitgezonden waarvan hij gelukkig gezond en wel in 1950 naar
huis terugkeerde. Aagje had in die
jaren het nodige geduld getoond en
samen togen zij op richting het burgerlijke en kerkelijk huwelijk dat op
31 januari 1952 in Vinkeveen werd
voltrokken.
Joop kreeg een baan bij het toenmalige bedrijf Hazemeyer in Breukelen, dat later opging in Holec, een
bedrijf in elektrotechnische produc-

ten en installaties. Als medewerker
was hij onder andere verantwoordelijk voor de elektrische stroomvoorziening bij de Deltawerken toen de
eerste caissons in de zeegaten werden geplaatst. Op haar beurt geniet
Aagje bij talloze ouderen nog altijd
bekendheid als degene die in de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw beheerder en conciërge was
van het Verenigingsgebouw naast
de Hervormde kerk. Zij zorgde voor
de organisatie bij bruiloften en partijen en andere feestjes die er gehouden werden. Ook kookte zij wel
eens voor veertig personen.
Joop en Aagje hebben altijd in Vinkeveen gewoond, eerst op de Demmerik, toen op de Herenweg en in
1979 verhuisden zij naar de Patrijzenlaan. Sinds 2001 wonen zij aan
de Talingenlaan. “Met de viering van
onze trouwdag en het bezoek van
de burgemeester sluiten wij de festiviteiten in januari af. Aagje en ik
hebben genoten, maar wij willen het
ook niet overdrijven. Daarnaast zou
wéér een feest om ons 60-jarig huwelijk te vieren een beetje teveel van
het goede zijn voor Aagje haar gezondheid. Wij hebben ons voorgenomen nog heel wat jaartjes bij elkaar te blijven en dan moet je ook je
krachten wat sparen”, aldus Joop tot
slot. Daar sluit de redactie van deze
krant zich graag bij aan. Bruidspaar,
nogmaals van harte gefeliciteerd en
samen met jullie kinderen en kleinkinderen nog vele goede jaren toegewenst. Geniet ervan zolang het u
gegeven is!

Expositie amateurfotografen
in Hofland Medisch Centrum

Mijdrecht - Tot eind maart hangen
er 12 kleurrijke foto’s in het Hofland
Medisch Centrum, gemaakt door
Jan Mastenbroek en Peter van Eekelen. Jan en Peter zijn allebei enthousiaste amateurfotografen en afgelopen jaar lid geworden van Fo-

toworkshop De Ronde Venen. Deze
fotoclub heeft enkele expositielocaties verspreid over Mijdrecht en Wilnis, en moedigt haar leden aan op
deze wijze ervaring op te doen met
het werken aan een thema en het
tentoonstellen van deze resultaten.

De in het Hofland Medisch Centrum getoonde foto’s hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat
de kleuren van de gefotografeerde
scènes en objecten een bijzondere bijdrage leveren aan de foto. Zo
wordt een macrofoto van een wesp
bij een plasje siroop haast een surrealistisch beeld en worden zwarte zwanen in donker water opgelicht door kleurrijke reflecties. De
koplampen van een auto tijdens het
‘blauwe uurtje’ zorgen voor een bijzondere kleurencombinatie van zowel de aarde als de lucht en schept
een algengroen meertje aan een lavastrand naast een steenrode rots
een bijzonder landschap.
Mocht u in de buurt zijn van het
Hofland Medisch Centrum loop dan
gerust even binnen en werp een blik
op deze kleine maar aardige expositie! Het Hofland Medisch Centrum
is gevestigd aan Hofland 48-56 in
Mijdrecht en is dagelijks geopend
van 8.00 tot 17.00 uur.

Gezellige middag voor
bewoners van Zuiderhof
Vinkeveen - Vorige week is Joppe
de Ree opgetreden in Zorgcentrum
Zuiderhof. Hij vermaakte de bewoners, samen met zanger Arie Hazes, met zang en karaoke. De aanwezige bewoners konden via een
scherm alle liedjes meezingen. Hier
werd dan ook gretig gebruik van
gemaakt. Het repertoire bestond uit
Hollandse en Engelse meezingers,
hoofdzakelijk uit de oude doos, zodat bijna iedereen de liedjes kende.
Ook werden liedjes van Andre Hazes gezongen.
Met een hapje en een drankje konden ze er geen genoeg van krijgen
en de beide heren gingen daarom
met plezier lang door met hun repertoire.

Amstelhoek - De 13.383 kubieke
meter kleigrond die sinds begin november opgeslagen heeft gelegen
bij de firma Kool Grondverzet BV
aan de Amstelkade 118, is inmiddels
goeddeels afgevoerd met beunbakken over de Amstel en de Kromme
Mijdrecht richting De Hoef. Vorig
jaar werd naar buiten gebracht dat
de hoeveelheid kleigrond er zonder vergunning lag opgeslagen. Een
week geleden berichtte deze krant
dan de klei met beunbakken werd
afgevoerd en dat dit in feite tegen
de regels was, zoals gemeld in de
brief van de Provincie van 29 november vorig jaar. Ook dat de provincie had gesommeerd dat de klei
vóór 15 december 2011 van het terrein bij de firma Kool zou moeten
zijn verwijderd. Inmiddels blijken
de zaken anders te liggen gelet op
de reacties van zowel de gemeente als de provincie die op de keper
beschouwd in het voordeel van de
firma Kool uitvallen. Ook Waternet
is ineens volop bij de kleigrond betrokken en gaat die naar hun zeggen gebruiken voor dijkversteviging in De Hoef en langs de Waver
in Waverveen. Een en ander blijkt uit

raden om het transport van de klei
met behulp van vrachtwagens via
de Amstelkade te laten plaatsvinden
omdat de dijk dat niet aan kan. Sterker nog, het is niet eens mogelijk
omdat de vrachtwagens soms breder zijn dan het asfalt van de weg op
de dijk. Bovendien zorgt dat vrachtverkeer voor veel onrust en gevaarlijke situaties in de woonkernen.
Kortom, de aannemer dient de overlast zoveel mogelijk te beperken. De
keuze van het transport valt volledig
onder diens verantwoordelijkheid in
samenwerking met Kool. Het is aan
hen om te zorgen dat de lading klei
hoe dan ook bij ons op het werk
wordt afgeleverd. De meest eenvoudige manier is via het water, dus de
Amstel en Kromme Mijdrecht. Dat
is water wat zowel het Hoogheemraadschap als deels de provincie in
beheer heeft.” Aldus de uitleg van
de woordvoerster.

een toelichting op onze vraag aan
Waternet of de partij dijkenklei, zoals de officiële benaming is, nu wel
of niet in haar opdracht wordt vervoerd. Saillant detail is dat vorig jaar
november in alle toonaarden door
Waternet werd ontkend dat men bij
de partij grond betrokken was. Deze
krant meldde tevens dat u de recente reactie van Waternet nog tegoed
had omdat men niet binnen de door
ons gestelde deadline kon reageren.

met schepen af te voeren naar de
locatie. Ook de gemeente De Ronde Venen liet desgevraagd weten
dat Waternet geen enkele vergunning van de gemeente nodig heeft
voor afvoer van de klei over water.
Overigens blijkt Aannemingsbedrijf
Oldenkamp GMB geen vergunning
te hebben aangevraagd om zijn activiteiten uit te voeren. Wellicht omdat ontheffing op grond van de APV
toch niet nodig was voor overslag
van de klei via de weg of dijk naar
een vaartuig aan de oever. De gemeente had gedreigd met ‘handhaven’ als de ‘illegaal’ gelegen klei niet
binnen een bepaalde tijd naar een
andere locatie zou zijn verplaatst.
Omdat het deel van de klei dat op
een perceelgedeelte lag waar dat
niet was toegestaan, in hun ogen
tijdig was opgeruimd, heeft de gemeente geen dwangsommen geïnd.

Zaak voor aannemers
“Het klopt dat de klei vorig jaar door
Aannemingsbedrijf
Oldenkamp
GMB uit Oss aan ons is aangeboden. Men had die vorig jaar voor eigen rekening en risico ingekocht en
bij Kool laten opslaan. Toen waren
wij nog niet in beeld omdat wij niet
wisten of we de klei wel of niet zouden afnemen. Bovendien was die
niet gekeurd op geschiktheid. Dat is
nu wel het geval en de klei is kwalitatief goed bevonden om te worden
gebruikt voor dijkverbeteringen in
De Hoef aan de Kromme Mijdrecht
en voor de Waverdijk. Met nadruk
willen wij erop wijzen dat Waternet géén eigenaar van de grond is;
het was en blijft een zaak van beide aannemers die de grond hebben ingekocht en opgeslagen”, laat
woordvoerster Diana Kleinhout van
Waternet weten. “Oldenkamp GMB
hebben wij gecontracteerd voor deze klus. Zij hebben op hun beurt
Kool als onderaannemer ingeschakeld om de klei uit te leveren. Wij
hebben de aannemer met klem ont-

Geen vergunning nodig
De Provincie heeft gezegd dat er in
dit kader geen vergunning voor nodig is om gebruik te maken van de
waterwegen en dat men dus toestemming heeft gekregen om de klei

Opslag mocht nu wel
En hoe stond het nou met die brandbrief die de Provincie op 29 november vorig jaar heeft gestuurd naar
Amstelkring Wilnis, waartoe Ook
Kool Grondverzet behoort en waarbij werd gesommeerd dat de klei
vóór 15 december van het terrein
had moeten worden verwijderd?
Daarop liet een woordvoerster van
Gedeputeerde De Vries (o.a. Bodem & Water, Milieu & Handhaving)
ons weten dat de Provincie geen
bestuursdwang of een dwangsom
heeft opgelegd, omdat de betreffende brief slechts een bestuurlijke waarschuwing betrof. Het traject

omvat vier termijnen en bij de derde en vierde termijn is er pas sprake van een dwangsom opleggen en
invorderen.
‘Bij Amstelkring Wilnis is een bestuurlijke waarschuwing opgelegd
omdat hun vergunning niet voorziet in het accepteren en opslag en
overslag van grond. Omdat op 0911-2011 de kwaliteit van de grond
dijkenklei was en de hoeveelheid
méér dan 10.000 m3, was er sprake van een illegale situatie. Uit uitgevoerde kwaliteitskeuringen (rond
eind november 2011) bleek dat de
kwaliteit van de grond ‘schoon’ was
en de opgeslagen hoeveelheid binnen de inrichting van Amstelkring
Wilnis inmiddels minder dan 10.000
m3 betrof (…). Daardoor werd het
‘Activiteitenbesluit’ van toepassing. Dit besluit bevat algemene
regels en staat boven de vergunning, waardoor de grond nu wel op
de locatie opgeslagen mocht worden. De bestuurlijke waarschuwing
kwam hiermee ook te vervallen. Dit
is in een brief van 20-01-2012 aan
het bedrijf bevestigd. Er is overigens
wel proces-verbaal aangezegd.
Dat moet nog worden afgerond en

wordt doorgezonden aan het functioneel parket van justitie. De vergunning bood in eerste instantie
geen ruimte voor afvoer per schip
maar doordat nu het Activiteitenbesluit van toepassing is, mag afvoer per schip wel. Het bedrijf dient
zich echter wel aan de voorschriften
van het Activiteitenbesluit te houden. Het gaat daarbij om een eenmalige actie (m.a.w. de huidige partij grond mag per schip worden afgevoerd niet meer)’. Aldus het antwoord van de Provincie op onze
vraag over handhaving en vergunningen. En dus lachte men zich bij
Kool bijna een breuk en werd men
alsnog door de overheid (wetgever)
in het zadel geholpen.
Blijft de vraag waar de ruim 3.300
m3 klei bij Kool toch zo snel is gebleven?… Zou er voorkennis zijn
geweest en het om die reden tijdelijk ergens anders (buiten het terrein) op te slaan om op die manier
het Activiteitenbesluit van toepassing te laten zijn? Dat is niet meer te
achterhalen. Feit is wel dat de firma
Kool ondanks alle commotie en inspanningen van verschillende partijen of het allemaal wel door de
beugel kon, (weer) aan het langste
eind trekt.
En zo komt er aan deze theatervoorstelling met in de hoofdrollen Kool,
Waternet en de overheid een einde
waarvoor het publiek (lees: omwonenden) bepaald geen applaus kan
opbrengen. Sterker nog, liever verschoond blijft van dit soort opvoeringen en bekonkelingen.

