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Kleine meerderheid gemeenteraad 
wil Randweg weer open
Uithoorn - Een kleine meerderheid 
van de gemeenteraad onder aan-
voering van de VVD wil de blokke-
ring van de Randweg bij de fi ets-
brug weer ongedaan maken. Zij 
vinden dat de afsluiting van de weg 
te verstrekkend is. Het onderwerp 
werd afgelopen donderdag op de 
agenda geplaatst tijdens de raads-
vergadering omdat de VVD samen 
met Gemeentebelangen daarover 
een motie wilde indienen. Er kun-
nen volgens Daniël Wolffensper-
ger (VVD) op de Randweg zodani-
ge verkeersmaatregelen genomen 
worden zodat die door elke weg-
gebruiker veilig kan worden benut. 
Dat geldt tevens voor de afrit van-
af de fi etsbrug. Aan de voet daarvan 
kan een voorziening worden getrof-
fen zodat fi etsers verplicht moeten 
afremmen voordat zij de Randweg 
oprijden. Dat hoeft niet veel geld te 
kosten.

De Randweg zelf is totdat de fi ets-
brug er kwam altijd door alle ver-
keersdeelnemers gebruikt en nooit 
is er sprake geweest van ernsti-
ge ongelukken, althans niet meer 
dan op vergelijkbare wegen. De 
weg is voorzien van rode fi etssug-
gestiestroken. Wethouder Ria Zijl-
stra vond de (her)openstelling geen 
goed plan. Zij kon er echter geen 
onderbouwd verhaal aan vastkno-
pen maar zei wel dat de tweedui-

zend (…) fi etsers die per dag van de 
Randweg en de fi etsbrug gebruik-
maken, nu wel veiliger af zijn dan in 
combinatie met gemotoriseerd ver-
keer. Auto’s kunnen best een paar 
honderd meter omrijden via de 
Randhoornweg, zo gaf zij aan. Dit 
tot grote verbazing van een aan-
tal raadsleden, want hoe komt de 
wethouder aan dit aantal fi etsers? 
Zijn er offi ciële metingen gedaan of 
heeft zij zelf een dag uitgetrokken 
om te gaan tellen? Dat vertelde het 
verhaal niet. De heren Peter Tim-
mer (DUS!) en André Smits (CDA) 
waren tegen de ontsluiting van de 
Randweg als doorgaande weg. Zij 
voelen zich als fi etser nu veel vei-
liger zeiden ze. Al met al werd de 
ingediende motie door VVD en Ge-
meentebelangen met een krap-
pe meerderheid in de raad aange-
nomen. Het college wordt daarbij 
verzocht de Randweg weer open 
te stellen voor (ook) gemotoriseerd 
verkeer. Tevens bij de actualisatie 
van het Uithoorns Verkeer- en Ver-
voer Plan (UVVP) deze verkeerssitu-
atie als aandachtspunt mee te ne-
men.

Eenrichtingsverkeer?
Als de meningen dan zo verdeeld 
zijn hak dan de knoop door zou 
je zeggen. Ofwel je richt het stuk 
Randweg tussen de afslag Rand-
hoornweg en de kruising met de 

Noorddammerweg (fi etsbrug) defi -
nitief in als ‘fi etspad’ vice versa, of 
je laat ook gemotoriseerde weg-
gebruikers toe. Misschien is daar-
voor het instellen van een eenrich-
tingsverkeer van de Randweg rich-
ting fi etsbrug een optie. Komt nog 
bij: wat te doen met het volgende 
stuk van de Randweg richting Poel-
weg? Daar rijden behalve perso-
nenwagens eveneens grote vracht-
wagens naar de aangrenzende be-
drijven en die op de Poelweg. Is 
het daar dan wel veilig voor fi etsers 
die de hele Randweg afrijden rich-
ting de Legmeerdijk? Vrachtverkeer, 
komende vanuit de richting Zijdel-
weg/Op de Klucht dat als bestem-
ming bedrijven heeft aan de Noord-
dammerweg, moet nu eerst het ‘cir-
cuit’ van de Randhoornweg afrijden 
om vervolgens bij de Brede School 
rechtsaf de Noorddammerweg op 
te draaien. Die route is ingewik-
kelder en gevaarlijker voor kinde-
ren (sportvelden, Brede School) dan 
dat zij tussen de spitsuren in over 
de ‘stille’ Randweg naar hun be-
stemming op de Noorddammerweg 
en de Poelweg rijden. Of is het de 
bedoeling dat het vrachtverkeer ook 
over de Randhoornweg wordt ge-
weerd? 

Kortom, nog altijd stof genoeg voor 
discussie en dat zal nog wel even zo 
blijven.

De Randweg, nog steeds onderwerp van discussie

Uithoorn - Dit was een van de re-
acties op de supergezellige middag 
in de Bilderdijkhof. Met vierenvijftig 
deelnemers was vrijdag 25 januari 
jl. het optreden van Harald Veenstra 
een groot succes. 

Harald wist de Bilderdijkhof aan het 
meezingen te krijgen met zijn afwis-
selende repertoire. Met zijn grote 

diascherm neemt hij je mee terug in 
de tijd. Als geen ander weet Harald 
de liefste en gekste tijdloze liedjes 
opnieuw te laten stralen. Repertoi-
re van Wim Sonneveld, Lou Bandy, 
Willeke Alberti, Toon Hermans, Do-
rus, Paul van Vliet en vele anderen 
passeerden de revue.
Diverse groepen ouderen hebben 
samen genoten. Fijn was dat die 

dag de sociëteit/ontmoetingsgroe-
pen ook aanwezig waren. Geza-
menlijk beleefden de groepen een 
supergezellige sfeervolle middag. 
Na afl oop was er de mogelijkheid 
om van een heerlijk diner te genie-
ten! 
Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
Voor de volgende speciale middag 
kunt u de krant in de gaten houden.

Speciale middag van Vita welzijn en advies 

“Ik heb in maanden niet zo’n 
leuke middag gehad!”

Uithoorn gaat onderzoek 
doen naar samwerking met 
Diemen en Ouder Amstel
Uithoorn - De colleges van Die-
men, Uithoorn en Ouder-Amstel 
gaan onderzoeken op welke ma-
nier de gemeentelijke organisa-
ties intensiever kunnen samen-
werken. Ze doen dit met het oog 
op de uitdagingen die -met na-
me van de zijde van het rijk- op 
de gemeenten af komen. Nieuwe 
taken en nieuwe eisen dwingen 
volgens de drie colleges tot een 
krachtig optreden.
 
Taakvelden
Het onderzoek betreft in ieder ge-
val de taakvelden ICT, dienstver-
lening, staffuncties, sociale za-
ken, decentralisaties op het soci-
ale domein en het cluster vergun-
ningverlening, toezicht en hand-
having. Maar ook andere taken 
worden onderzocht. Het gaat om 

samenwerkingsmogelijkheden 
op de korte termijn en op de lan-
ge termijn. Resultaat van het on-
derzoek moet een advies zijn aan 
de colleges over het perspectief 
van een intensieve samenwer-
king, de verschillende vormen en 
over de vervolgstappen. De kern-
kwaliteiten van de drie gemeen-
ten blijven een belangrijk uit-
gangspunt. Een bestuurlijke fusie 
noemen de colleges op dit mo-
ment niet aan de orde.
 
Afronding
Het is de bedoeling het onder-
zoek nog voor de zomer van 2013 
af te ronden. Uiteraard zullen ge-
meenteraden, ondernemingsra-
den en medewerkers van de drie 
gemeenten bij het onderzoek 
worden betrokken.

VERMIST
Uithoorn - Sinds donderdag 31 ja-
nuari is deze poes vermist. Het is 
een rode langharige Maine Coon 
poes. Haar naam is Doortje en ze is 
gechipt. Doortje is 4,5 jaar en wordt 
vermist in de omgeving Leopoldlaan 
Uithoorn. Weet u waar zij zich be-
vindt, bel a.u.b. met de heer Ende, 
tel. 0297-560988.

Overvaller in speelgoedwinkel
Uithoorn - De politie heeft dinsdag 
29 januari een 35-jarige man aange-
houden op verdenking van betrok-
kenheid bij een overval, twee weken 
eerder, op een speelgoedwinkel aan 
de Zijdelrij in Uithoorn. De man heeft 
tijdens het verhoor een bekennende 
verklaring afgelegd. Op dinsdag 15 
januari overviel de verdachte twee 

medewerksters van de winkel. Hij 
vluchtte na de overval met geld uit 
de kassa op een mountainbike. Een 
oplettende agent zag de man twee 
weken later op straat lopen en her-
kende hem als de overvaller die hij 
op bewakingsbeelden van de winkel 
en omgeving had gezien. De man is 
ingesloten voor nader onderzoek.

Uithoorn - Komt allen naar de car-
navalsoptocht kijken! Komende vrij-
dag 8 februari gaan alle leerlingen 
van basisschool De Kwikstaart ver-
kleed naar school om carnaval te 
vieren. De spelletjes en het hossen 

gebeuren in de school, maar tussen 
11.00 en11.45 uur gaan alle leerlin-
gen, juffen en meesters de straat op 
voor de optocht! Compleet met mu-
ziekkarren zult u ze door de wijk zien 
trekken. Komt u ze toezwaaien?

Carnavalsoptocht De Kwikstaart

NU: NISSAN MICRA

g9.995 RIJKLAAR!
Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen 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, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum kunt u vinden in het colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. 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: 
- Programmabegroting 2013 van de gemeente Uithoorn.
- Het Reglement automatische incasso 2013 en het attributie- en mandaatbe-

sluit WOZ, belastingen en innen Uithoorn 2013.
Tijdelijk: 
- Kennisgeving lozingsbesluit wet bodembescherming, Dwarsweg 45 De Kwa-

kel. Info: Provincie Noord-Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, tel: 
0800-9986734. Inzageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.

- Lozingsbesluit wet bodembescherming Dwarsweg 65 De Kwakel. Info: Provin-
cie Noord- Holland, mevrouw H.P. Zwanenburg-Nederhof, 0800-9986734. In-
zageperiode: 28 december 2012 tot 8 februari 2013.

- Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen regio Amstelland 
Meerlanden’. Inzageperiode 23 januari-6 maart 2013. Info: mevrouw I. Straat-
hof, tel.:(0297) 513111.

- Verordening Schadevergoeding, inzageperiode: t/m 14 februari 2013. Inl.: 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Tel. 0900-9394.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Achter Jaagpad 18a, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een tijdelijke huisvesting. Ontvangen 29 januari 2013.
Dorpscentrum
- Stationsstraat 38, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee 

dakkapellen op het zijdakvlak. Ontvangen 27 januari 2013.
Zijdelwaard (Europarei)
- Arthur van Schendellaan 22, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 25 januari 2013.

 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.
Zijdelwaard (Europarei)
- Couperuslaan 54, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde. Bezwaar: t/m 12 maart 2013.
Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166, melding ontvangen van The Society Shop B.V. voor 

het organiseren van een magazijnverkoop van 3 t/m 6 april en van 26 t/m 29 
september 2013.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
                      Park Krayenhoff)
- Randhoornweg 33, vergunning aan Basisschool De Kwikstaart voor het orga-

niseren van een carnavalsoptocht op 8 februari 2013 van 11.00 tot 12.00 uur. 
Bezwaar t/m 12 maart 2013.

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, vergunning aan Basisschool De Springschans voor het organise-

ren van een carnavalsoptocht op 8 februari 2013 van 08.30 tot 10.00 uur. Be-
zwaar t/m 18 maart 2013.

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

 TER INZAGE VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten voor de gemeente Uithoorn worden bekend gemaakt via de 
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten inzien via  www.offi cielebekendmakin-
gen.nl. U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op verkeersbe-
sluiten geattendeerd te worden.

 TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
 DORPSCENTRUM EN ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN 
 DORPSSTRAAT, MARKTPLEIN EN WILHELMINAKADE
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Dorpscentrum en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat, 
Marktplein en Wilhelminakade met ingang van 8 februari 2013 gedurende zes we-
ken ter inzage liggen.
Ontwerpbestemmingsplan Dorpscentrum
Bij dit bestemmingsplan is uitgegaan van de huidige normen en eisen, waarbij 
wordt voldaan aan de wettelijke actualiseringverplichting. De op dat moment be-
kende ontwikkelingen en het algemene uitgangpunt van het masterplan Dorpscen-

trum zijn tevens meegenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. Naar aanlei-
ding van een aantal inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn 
meer ontwikkelingen meegenomen in het bestemmingsplan.
Nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan
- Verhogen bouwhoogte panden Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade 

door middel van het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid.
- Vergroting van de te bebouwen oppervlakte voor de percelen Dorpsstraat, 

Marktplein en Wilhelminakade door middel van het opnemen van een afwij-
kingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.

- Aanpassing bestemming ‘Centrum’.
- Voorzieningen op de eerste verdieping bij beeldbepalende gebouwen door 

middel van het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid in het bestemmings-
plan.

- Uitbreiding bierbrouwerij De Schans.
Voor een nadere toelichting op deze ontwikkelingen wordt verwezen naar het ont-
werpbestemmingsplan en de daarbij behorende Nota Inspraak.
Beeldkwaliteitsplan Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade
Om het vergroten van de bouwhoogte en de te bebouwen oppervlakte voor de per-
celen Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade mogelijk te maken, is het wen-
selijk om de gewenste beeldkwaliteit voor dit deel van het Dorpscentrum te be-
waken. Het beeldkwaliteitsplan wordt daarom toetsingskader voor de welstand en 
maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Dorpscentrum en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade liggen vanaf 8 februari 2013 t/m 21 
maart 2013 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwali-
teitsplan zijn digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteits-
plan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het ge-
meentehuis, in de bibliotheek, gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uit-
hoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek, alsmede in het Informa-
tiecentrum Dorpscentrum, Dorpsstraat 15 te Uithoorn, geopend op dinsdag tot en 
met vrijdag van 13:00-17:00 uur.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 
kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 
1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele ziens-
wijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uithoorn, 6 februari 2013

 VOORBEREIDINGSBESLUIT MARKTPLEIN 63 T/M 71 EN 
 WILHELMINAKADE 1
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van 31 januari 2013 heeft besloten dat een nieuw bestemmings-
plan wordt voorbereid voor het gebied Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1, 
zoals dat is aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig gewaar-
merkte verbeelding  
Het voorbereidingsbesluit en de tekening, als vervat in planidentificatiecode 
NL.IMRO.0451.VBCultuurcluster, ligt vanaf 7 februari 2013, de datum waarop het 
voorbereidingsbesluit in werking treedt, gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage. Het voorbereidingsbesluit en de tekening zijn digitaal te raadplegen op 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het voorbereidingsbesluit met de tekening ter inzage in het gemeen-
telijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, in de bibliotheek, 
gebouw De Hoeksteen, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openings-
tijden van de bibliotheek, alsmede in het Informatiecentrum Dorpscentrum, Dorps-
straat 15 te Uithoorn, geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 13:00 – 17:00 uur.
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan wor-
den ingesteld.
Uithoorn, 6 februari 2013
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Gemeente Uithoorn 
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

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

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

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

Openingstijden 
Werk en Inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn): 
8.30-12.00 uur; vrije inloop

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

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

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

Informatiecentrum 
Dorpscentrum 
Dorpsstraat 15 Uithoorn 
Tel.: 0297-513111, 
e-mail: dorpscentrum@uithoorn.nl
Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 
13.00-17.00 uur.

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

COLOFON

De colleges van Diemen, Uithoorn 
en Ouder-Amstel gaan onderzoe-
ken hoe de gemeentelijke organisa-
ties intensiever kunnen samenwer-
ken. Ze doen dit met het oog op de 
uitdagingen die -met name van de zij-
de van het rijk- op de gemeenten af-
komen. Nieuwe taken en nieuwe ei-
sen dwingen volgens de drie colleges 
tot een krachtig optreden. 

Taakvelden
Het onderzoek omvat in ieder geval 
de taakvelden ICT, dienstverlening, 
staffuncties, sociale zaken, decentra-
lisaties op het sociale domein en het 
cluster vergunningverlening, toezicht 
en handhaving. Maar ook andere ta-
ken worden onderzocht. Het gaat om 
samenwerkingsmogelijkheden op de 
korte en op de lange termijn. 
Resultaat van het onderzoek moet 
een advies zijn aan de colleges over 
het perspectief van een intensieve 
samenwerking, de verschillende vor-
men en over de vervolgstappen. 

De kernkwaliteiten van de drie ge-
meenten blijven een belangrijk uit-
gangspunt. Een bestuurlijke fusie 
noemen de colleges op dit moment 
niet aan de orde. 

Afronding
Het is de bedoeling het onderzoek 
nog voor de zomer van 2013 af te 
ronden. Uiteraard zullen gemeente-
raden, ondernemingsraden en me-
dewerkers van de drie gemeenten bij 
het onderzoek worden betrokken.

Diemen, Uithoorn en 
Ouder-Amstel onderzoeken 
intensievere samenwerking

Vorige week is aannemersbedrijf Van 
Amerongen Infra B.V. in opdracht van 
de gemeente begonnen met het her-
straten van de Burgemeester van 
Meetelenstraat. Afhankelijk van het 
weer zullen deze werkzaamheden 
ongeveer 4 weken duren. 

Bereikbaarheid en parkeren
Tijdens het herstraten kunnen au-
to’s soms niet langs de Burgemees-
ter van Meetelenstraat geparkeerd 
worden. 

Om overlast van geparkeerde auto‘s 
zoveel mogelijk te beperken kunt u 
uw auto eventueel aan de Wilhelmi-
nakade parkeren.

Meer info?
Met vragen of opmerkingen kunt u 
terecht bij de heer E.J. Warmerdam 
van de afdeling Leefomgeving. Hij 
is telefonisch bereikbaar via  (0297) 
513111 op maandag tot en met don-
derdag van 8.00 uur tot 16.30 uur en 
op vrijdag van 08.00 uur tot 11.30 uur.

Aanvragen subsidie 2013 bij Bur-
gemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van fi nanciële steun aan instellingen 
en personen die binnen de gemeente 
Uithoorn werkzaam zijn op het gebied 
van sport, cultuur en sociaal-maat-
schappelijke activiteiten. 

Subsidieaanvraag voor 26 maart
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 
van hun activiteiten in Uithoorn en De 

Kwakel èn hun fi nanciële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 26 maart 2013 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. Daartoe behoort ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de financië-
le positie van de aanvrager. De aan-
vraag moet worden gericht aan: Stich-
ting Burgemeester Kootfonds, t.a.v. 
de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 
1420 AA  Uithoorn

Beoordeling subsidieaanvragen
Het Burgemeester Kootfonds verleent 

in beginsel geen bijdragen in normale 
uitgaven. Die moeten bekostigd kun-
nen worden uit de normale inkom-
sten, zoals contributies en dergelijke. 
De subsidieaanvragen worden in april 
2013 door het bestuur van Stichting 
Burgemeester Kootfonds beoordeeld. 
Alle aanvragers worden schriftelijk in 
kennis gesteld van de beslissing. 

Meer info?
Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij de heer T.J.J. Schrandt, tel. 0297-
513111.

Stichting Burgemeester Kootfonds

Brieven schrijven voor Amnesty! 
Uithoorn - Wilt u ook schrijven voor 
Amnesty? U kunt de brieven thuis 
bezorgd krijgen om te versturen. 
Eén telefoontje naar Bert Schaap 
(0297-565172) is voldoende. 

U kunt brieven schrijven voor Am-

nesty aan verantwoordelijke auto-
riteiten over mensen waarvoor Am-
nesty zich inzet.

Uithoorn - Saudi-Arabië 
Het betreft de onderstaande geval-
len:

–  Maria Isabel Franco was 15 jaar 
toen ze in 2001 verkracht en ver-
moord werd. Sinds haar dood 
vecht haar moeder Rosa voor 
gerechtigheid. De autoriteiten 
pakken het geweld tegen vrou-
wen en meisjes nauwelijks aan.

- Voor veel vrouwelijke slachtof-
fers van oorlogsgeweld in In-
donesië blijft gerechtigheid uit. 
Verkrachtingen, martelingen en 
andere vormen van seksueel ge-
weld kwamen geregeld voor tij-
dens conflicten in Aceh en Ti-
mor-Leste.

- Een voormalige rechter werd op 
12 december gearresteerd nadat 

hij een lezing gaf over het recht 
om te demonstreren binnen de 
Islamitische wet. Hij zit sindsdien 
vast zonder enig contact met de 
buitenwereld.

De brieven, die u slechts hoeft te 
ondertekenen, zijn ook te verkrijgen 
via www.amnestyuithoorn.nl onder 
het kopje ‘Schrijf’. 



Algemene informAtiecolofon

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!

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.

Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn

www.aalsmeer.nl
www.uithoorn.nl

Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 31 januari 
2013 heeft de gemeenteraad de Wijzigingsver-
ordening Werk en Inkomen Uithoorn 2012 vast-
gesteld. Deze wijzigingsverordening treedt in 
werking op 1 maart 2013.

Bekendmaking 
In zijn openbare vergadering van 31 januari 
2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente 
Uithoorn de concept-Verordening verrekening 
bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2013 
vastgesteld. In deze concept-verordening wor-
den nadere regels weergegeven over de be-
voegdheid de beslagvrije voet tijdelijk buiten 
werking te stellen bij een bestuurlijke boete. 
De concept-verordening ligt van woensdag 6 fe-
bruari tot en met donderdag 21 maart ter inzage 
in het gemeentehuis. Gedurende deze periode 
kunnen zienswijzen met betrekking tot de con-
cept-verordening ingediend worden.

Op de hieronder genoemde data is het 
Loket Wonen, Welzijn en Zorg in de ge-
meentehuizen van Aalsmeer en Uithoorn 
gesloten. Er is op deze dagen ook geen 
telefonisch spreekuur.

 11 februari 2013
 25 februari 2013
 18 maart 2013
 25 maart 2013

Mogelijk is het loket ook op 5 maart of 12 
maart gesloten. Meer informatie vindt u 
op de website van uw gemeente www.
aalsmeer.nl of www.uithoorn.nl. Het is 
wel mogelijk om op deze dagen per mail 
contact op te nemen 
met het Loket Wonen, 
Welzi jn en Zorg. De 
contactgegevens vindt 
u aan de linkerkant van 
deze advertentie. AALSMEER EN
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Schuldhulpverlening loket Wonen, Welzijn en 
Zorg enkele dagen gesloten! 

	
	
	

...het Mantelzorg Steunpunt in januari start 
met een nieuwe serie bijeenkomsten voor 
mantelzorgers? Het uitwisselen van ervarin-
gen kan mantelzorgers steunen. De bijeen-
komsten zijn op:

 4 maart
 22 april
 10 juni

 29 juli
 23 september
 4 november 
 9 december 

De bijeenkomsten zijn van 13.00 uur tot 15.00 
uur in het gebouw van Amstelring, Laan van 
de Helende Meesters 431 in Amstelveen. 
Deelname is gratis. 

U kunt voor het aanmelden 
of voor meer informatie con-
tact opnemen met het Man-
telzorg Steunpunt, telefoon 0900-
1866 (lokaal tarief) of e-mail mantelzorg@
mantelzorg-steunpunt.nl of www.mantelzorg-
steunpunt.nl.

Wist u dat...

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam 
(WSP) helpt u met al uw arbeidsmarktvragen. 
Of het nu gaat om arbeidsjuridische kwesties, 
personeelsadvies op maat of werving en selec-
tie van geschikte werknemers. Ons uitgangs-
punt? Werkgevers staan voorop.
Wij bieden u kosteloze, deskundige en snelle 

dienstverlening. Waarom? Omdat we het be-
langrijk vinden dat u en onze kandidaten een 
duurzame werkrelatie aangaan. En omdat we 
een gezonde arbeidsmarkt in de regio Groot-
Amsterdam willen stimuleren. Kijk voor meer in-
formatie op www.wspgrootamsterdam.nl of bel 
naar 06 57 54 24 78.

Heeft u moeite om rond te komen? Durft u de 
rekeningen die binnenkomen niet meer te ope-
nen? Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor 
u in een schuldsituatie terecht komt of dreigt te 
komen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen 
met een plotselinge daling van uw inkomen. In 
sommige gevallen lopen de schulden zover op 
dat het u niet lukt om uw financiële problemen 
zelf op te lossen. Wacht dan niet te lang met het 
vragen om hulp. De G2, het samenwerkingsver-
band Aalsmeer-Uithoorn, kan voor u onderzoe-
ken welke mogelijkheden er zijn om een rege-
ling te treffen voor uw schulden. Kijk eens in de 
folder schuldhulpverlening van de gemeente. 
Deze folder is op te halen bij het gemeentehuis. 

Voor wie
Iedereen die met problematische schulden te 
maken heeft kan de hulp inroepen van een 
schuldhulpverlener. Om voor schuldhulpverle-

ning in aanmerking te komen dient u ingeschre-
ven te staan in de gemeente Aalsmeer of Uit-
hoorn en een inkomen te hebben. Dit inkomen 
kan ook een uitkering zijn. 

Zelf je schulden regelen
Voordat u zich meldt bij de gemeente kunt u zelf 
in een aantal stappen uw situatie in kaart bren-
gen. Om weer grip te krijgen op uw financiële si-
tuatie heeft het Nationaal Instituut voor Budget-
voorlichting samen met de Nederlandse Vereni-
ging voor Volkskrediet (NVVK) een website ont-
wikkeld. Deze website, www.zelfjeschuldenre-
gelen.nl, helpt u bij het vinden van een uitweg 
voor uw schulden. Op deze site kunt u door mid-
del van een aantal stappen uw situatie in kaart 
brengen. Ook kunt u hier terecht voor achter-
grondinformatie over het aflossen van schul-
den, de werkwijze van schuldeisers, voorbeeld-
brieven en de ervaringen van anderen.

op zoek naar personeel of 
vragen over de arbeidsmarkt? “Waarom werkzoekenden 

met een uitkering aannemen? 
Omdat daar vaak hele goede 

mensen tussen zitten”

tompoucefestival
Hulleman

deze week
kersen & banaan

4+1 gratis

www.hullemanbroodenbanket.nl

Vier weken lang vieren 
wij het Hulleman tompouce festival. 

Zwitserse room en dubbeldekkers t/m 23 februari 
elke dag 4+1 gratis!

Donderdag 7 t/m zaterdag 9 feb.
ook kersen en banaan 4+1 gratis

banaan

kersen

Aanvang vanaf 20:00 uur / Zaal open 19:30 uur
Studio’s Aalsmeer bij 7Street, Van Cleeffkade 15, 1431 BA Aalsmeer

Zangkorenavond
23 februari 2013

 crown studio aalsmeer  |  www.7street.nl

Het wordt nog groter

dan de vorige keer!

dus Houd de site in de gaten,

voor meer informatie!
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Mijmeringen

Lopen
Soms heb je van die weken dat er van alles om je heen gebeurt 
en afgelopen week was er zo een. De week begon voor iedereen 
met de aankondiging van de koningin over haar aftreden en dat 
was een bijzonder begin van de week. Wij wilden het zien en dus 
mochten de kinderen even opblijven om naar de koningin te kijken 
en opblijven op maandagavond is toch wel heel apart. Maar daar-
na pak je weer de draad op en gaat de week zijn gangetje met alle 
normale activiteiten als werk, kinderen naar school brengen en ha-
len, huishouden, zwemles en sportactiviteiten.

Nu alle sneeuw en gladheid verdwenen waren, had ik weer de ge-
legenheid maar bovenal de motivatie om te gaan hardlopen. Hard-
lopen doe ik inmiddels al een paar jaar. Dat klinkt heel stoer, maar u 
moet dan vooral denken aan maximaal twee keer per week een half 
uur tot een uur lopen in de snelheid die bij me past op dat moment. 
De snelheid en afgelegde kilometers variëren nogal en liggen aan 
het weer, mijn motivatie, diegene met wie ik loop, mijn lichamelijke 
gesteldheid en of ik een doel heb om naar toe te werken. 
Ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik een soort van verslaafd 
zou worden aan hardlopen, want een verplicht rondje Zijdelmeer 
lopen op de middelbare school was mijn idee van een nationa-
le ramp. 

Maar dingen veranderen in het leven, zo ook mijn voorkeuren op 
het sportieve gebied. Hardlopen bleek voor mij de oplossing te zijn 
om gemakkelijk en goedkoop te sporten op de momenten dat het 
mij uitkwam. En ik ben niet de enige! Elke dag, of het nu ochtend, 
middag of avond is, slecht weer of mooi weer, altijd zijn er wel men-
sen aan het lopen. En doordat ik er oplet, zie ik er steeds meer 
en dat geeft mij een gevoel van verbondenheid. Buiten sporten is 
niet alleen lichamelijk goed, ook de geest vaart er wel bij. Terwijl je 
benen in een regelmatig ritme de kilometers weglopen, kan mijn 
hoofd eerst alles goed op een rijtje zetten en op een gegeven mo-
ment vervagen alle gedachten en ben je alleen nog maar aan het 
bewegen. Dat moment van lekker lopen zonder gedachten is nu 
net het verslavende en je moet er wat voor over hebben, met 5 mi-
nuutjes lopen kom je niet op dat ene punt. Dus zorg ik dat mijn 
twee vaste loopdagen heilig zijn en ik daadwerkelijk mijn kilome-
ters kan maken.

In mijn nabije omgeving zijn er ook steeds meer mensen die star-
ten met hardlopen of het weer oppikken. Een gezonde besmet-
ting kun je het noemen en ik ben heel blij dat ik inmiddels geze-
gend ben met twee echte loopmaatjes. Op het moment dat een 
van mijn loopmaatjes in de lappenmand terecht kwam, ging ik va-
ker met een collega lopen. Samen hardlopen is toch wel een hele 
goeie motivatie om te blijven lopen maar ook om soms je grenzen 
te verleggen. Zo loop ik nu regelmatig met mijn collega op zondag-
ochtend en rij ik daarvoor zelfs naar Abcoude. De meeste mensen 
zullen dat wel gek vinden, een eind rijden om daar dan een stuk te 
gaan hardlopen. Maar het ernaartoe rijden is geen straf, heerlijk al-
leen in de auto zonder file en de radio lekker hard aan. Dan het sa-
men lopen in een andere, mooie omgeving werkt stimulerend. Tij-
dens het lopen is het ook een sport geworden om te kunnen blij-
ven kletsen, een goed teken om te zien of je je ademhaling nog on-
der controle hebt. Al deze momenten bij elkaar zorgen ervoor dat 
ik lichamelijk en geestelijk gezond blijf en blij ben met mezelf, mijn 
lijf, mijn prestaties en ook de mensen om me heen die me aan het 
sporten houden. 

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; ‘Red’ heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes; kleur: seal point; Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; Beau krijgt wegens 
nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje; hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat; hij heeft 
een witte buik; achterpoten zijn half-wit en zwart en hij heeft een 
vlekje op de neus en is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijze, 4 jaar oude cyperse kater met witte 
voetjes.

- Mijdrecht, Buitenkruier: Grijze, 16 jaar oude cyperse poes; opval-
lende kale plekken achter op rug. 

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat; Poche is 10 jaar oud. Poche is erg schuw; de eigenaar is sinds 
kort verhuisd en mogelijk is hij teruggegaan naar zijn oude woon-
adres Ebro in Uithoorn.

- Uithoorn, Zijdelveld: Grote zwarte kater met door zijn vacht heen 
grijze haren. Waldemar is 3 jaar oud. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Watersnip: Vermagerde zieke rode poes met slecht ge-

bit. De poes heeft witte sokjes en een wit befje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.
- Lieve rood-witte 14 jaar oude kater. Clinton zoekt een nieuw baas-

je omdat zijn baasje overleden is; hij is grappig, mooi, eigenwijs 
en wandelt graag een blokje om met zijn (nieuwe?) baasje; Clin-
ton slaapt veel want hij is niet heel piep meer; hij kan je enorm 
lief aankijken en houdt ervan om uitgebreid geknuffeld te wor-
den. Clinton houdt eigenlijk alleen van mensen en zal een ande-
re soortgenoot waarschijnlijk niet tolereren; Clinton is ingeënt en 
gechipt.

Regio - Deze lieve rood-
witte 14 jaar oude kater 
zoekt een nieuwe baas 
omdat zijn vorige baas is 
overleden. Deze kater is 
grappig, rustig en houdt 
ervan om aangehaald te 
worden. Hij heet Clinton 
en is geënt en gechipt.

Heeft u interesse, 
neem dan contact 
op met de Dieren-
bescherming en wel 
op telefoonnrummer 
0297-343618.

Thuis
gezocht

DoktersDiensten
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
Dierenarts Annemieke Calis 
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsycholo-
gie Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. 
de Klerk, gezondheidszorgpsy-
choloog (BIG geregistreerd) tel./
fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl; 
www.psychoprakt.nl

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

INFORMATIEF

Winterstamppotavond 
voor de kerk in De Hoef
De Hoef - De stichting ‘Vrienden 
van de Antoniuskerk’ gaat weer een 
winterstamppotavond organiseren 
waarvan de opbrengst wordt ge-
bruikt voor het onderhoud van de 
kerk, pastorie en de begraafplaats. 
Wegens de verbouwing van De 
Springbok zal deze gezellige avond 
plaatsvinden op vrijdagavond 15 fe-
bruari a.s. op de Tuinderslaan 4 in 
Mijdrecht. De zaal gaat open om 
18.00 uur en de maaltijd begint om 
19.00 uur. Zoals gebruikelijk kunt u 
voor 25 euro kiezen uit drie verschil-
lende maaltijden:
Boerenkool met worst, hutspot met 
stoofvlees/jus en stamppot andijvie 
met kleine gehaktballetjes. Voor ie-
dere bezoeker is er een welkomst-
drankje. De avond zal worden opge-

vrolijkt door het koor ‘Denk aan de 
buren’ uit Aalsmeer, zij zullen 2 x 45 
minuten voor u optreden.

Iedereen is welkom
De inwoners van De Hoef worden 
persoonlijk benaderd, en de men-
sen buiten De Hoef, die willen deel-
nemen, dienen zich aan te melden 
bij onderstaande personen. Tele-
fonisch bereikbaar Theo Röling: 
593292, Gerda van Blokland: 593253 
en Henny Kandelaar: 593532. 
Bent u helaas verhinderd maar wilt 
u toch een gift geven, dan kunt u dit 
doen op rekening 10.22.41.384 t.n.v. 
Stichting Vrienden Antoniuskerk De 
Hoef. Stichting ‘Vrienden van de An-
toniuskerk’ ziet u graag op vrijdag-
avond 15 februari. 

VLC leerlingen in gala
Regio - Vrijdag werd het 100-Da-
genfeest gevierd op het VeenLan-
den College. Overdag kon worden 
geschaatst en geskied in Den Haag, 
daarna was het opfrissen voor het 
galadiner in de school en tenslotte 
werd afgesloten met een feest in de 
Willisstee sporthal. Het is inmiddels 
traditie om met een apart voertuig 
naar school te komen waar de heer 
Boonstra de leerlingen ontvangt. 
Dat heeft men op het VeenLanden 

College geweten! Met prachtige 
sportauto’s (BMW, Subaru, Honda), 
in stretched limo’s, met een prach-
tige paardenkoets, dikke Ameri-
kanen, op de motorfiets, ja zelfs in 
een verreiker kwamen de leerlin-
gen naar school. Het 100-Dagen-
feest (nog ongeveer 100 dagen te 
gaan voor het landelijk examen be-
gint) werd daarmee een hoogtepunt 
voor alle examenklasleerlingen van 
de Rondeveense school.

Kaarten in het dorpshuis
De Kwakel - Op dinsdag 12 fe-
bruari, de laatste dinsdag van de 
carnaval, organiseert de activi-
teitencommissie van het dorps-
huis weer een kaartmiddag. Het 
is mogelijk om vanaf 13.00 uur in 
te schrijven voor zowel pandoeren 
als klaverjassen. Het kaarten be-
gint om 13.30 uur en de inschrijf-
kosten bedragen 2,50 euro.

Op zaterdag 16 februari is er Ma-
rathonkaarten (klaverjassen & 
pandoeren), eveneens in het 

dorpshuis. De kosten voor deelna-
me zijn 10 euro. Het kaarten vindt 
plaats van 10.00 uur ’s ochtends 
tot 18.00 uur ‘s avonds. De zaal 
gaat open om 09.00 uur. In ver-
band met de organisatie is vóóraf 
aanmelden noodzakelijk. Dit is 
nog mogelijk tot en met 12 febru-
ari bij Joop van Diemen, tel. 0297-
546900 of bij het dorpshuis, tel. 
0297-531528.
Voor beide activiteiten bent u wel-
kom in Dorpshuis De Quakel aan 
de Kerklaan.

Zaterdag muziekavond in 
Jongerencentrum The Mix
Uithoorn - Komende zaterdag 9 fe-
bruari vindt er een unieke muziek-
avond plaats in jongerencentrum 
The Mix.
Het is dan de tiende keer dat Har-
der Than Heavy wordt georgani-
seerd door de groep (hang)jonge-
ren die dit ooit verzonnen heeft om 
te gaan doen!
Door de dreigende sluiting van The 
Mix zal dit waarschijnlijk ook de 
laatste keer zijn. De organisatie laat 
de koppen niet hangen en heeft zijn 
best gedaan van dit jubileum iets 
speciaals te maken!
Diggeth speelde ook op HTH-2 en 
is wederom uitgenodigd om hun 
opzwepende southernrock-me-
tal te laten horen! Ooit winnaar van 
de MetalBattle spelen ze de pan-
nen van het dak! Blij is de organi-

satie met het unieke optreden van 
de cultband Black Knight! In 2007 
vierde de band nog uitgebreid hun 
25-jarig bestaan en nu, ruim 5 jaar 
later, staan ze weer op het podi-
um van The Mix! De vijf muzikan-
ten spelen, onder aanvoering van 
‘drummer van het eerste uur’ Rudo 
Plooy, echte heavymetal uit de jaren 
tachtig! 

Afsluiter is een echte knaller: Judas 
Rising. Deze tributeband speelt uit-
sluitend nummers van de Britse me-
talband Judas Priest. Kenners we-
ten dat deze band niet zo maar te 
evenaren is, maar Judas Rising doet 
een gooi! De avond begint om 20.30 
uur en de entree is 5 euro. 
The Mix bevindt zich aan de J. A. 
van Seumerenlaan 1.

Schoolklas haalt geld op 
voor KiKa met toneelstuk

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 1 fe-
bruari heeft klas 8a van de Spring-
schans in Uithoorn maar liefst 270,- 
euro opgehaald met een toneelstuk 
voor KiKa (Stichting Kinderen Kan-
kervrij). Het toneelstuk is bedacht 
en geschreven door twee meisjes 
uit de klas, het gaat om Famke van 
den Berg en Frederique ten Brink, 
beiden 12 jaar. Het idee om een to-
neelstuk op te voeren voor KiKa viel 
bij de juf en de schoolleiding in goe-
de aarde. De twee meisjes en hun 
klasgenoten kregen daarom van de 

school twee weken de tijd om het 
toneelstuk voor te bereiden om het 
uiteindelijk vrijdag 1 februari ten to-
nele te brengen. Ouders en fami-
lie werden uitgenodigd en mochten 
door middel van entree in de gym-
zaal plaatsnemen en kijken naar het 
toneelstuk: ‘Suus en Sas hebben 
problemen’. 

De reacties waren lovend en er werd 
uiteindelijk een flinke som geld op-
gehaald die direct aan de stichting 
is overhandigd.

EHBO nodig?
Uithoorn - Je bent boodschappen 
aan het doen en hoort ineens een 
doffe klap. Een motor en auto heb-
ben elkaar in de bocht geraakt. De 
motor schuift over de weg, de berij-
der valt maar springt direct weer op. 
De auto staat met alarmlichten aan 
midden op de weg, blikschade en 
een geschrokken bestuurder. Men-
sen staan stil en kijken. Je loopt snel 
naar de motorberijder en vraagt wat 
er precies gebeurde. Hij kan alles 
goed vertellen. Je observeert hem 
goed en zie je dat het met zijn vi-
tale functies (ademhaling, bewust-
zijn en circulatie) wel in orde is. Dit 
blijf je wel scherp in de gaten hou-
den. Heeft hij ergens pijn? Nee, wel 
wat licht in zijn hoofd en schrik in de 
benen. Toch maar even zitten dan. 
Mensen kijken en praten. Een me-
vrouw biedt haar hulp aan. De au-
tomobilist, een oude man, blijft zich 
maar hardop afvragen hoe dit toch 
kon gebeuren. Je vraagt iemand om 
hem gerust te stellen en blijft on-
dertussen met je slachtoffer in ge-
sprek. De politie is snel ter plaat-

se. Je slachtoffer raakt toch ineens 
even buiten westen. Je vangt hem 
op en houdt zijn hoofd stabiel. De 
ambulance arriveert. Je vertelt kort 
wat je hebt gezien en gedaan hebt 
bij het slachtoffer en laat de rest aan 
de deskundigen over.
Dit is de ervaring van een EHBO’er 
van EHBO-vereniging st. Camillus. 
Het geeft aan dat het belangrijk is 
de weten wat je kunt doen als er iets 
gebeurt. Dat kan waar dan ook zijn 
want je hebt niets zelf in de hand. 
Maar EHBO-kennis kun je wel bij de 
hand hebben als je een cursus doet! 
Bij Camillus gaat er 11 maart weer 
een cursus van start. Het zijn 13 les-
avonden op de maandag in ‘t Buurt-
nest in Uithoorn. Je leert er van alles 
op het gebied van EHBO, inclusief 
hartreanimatie en bediening van de 
AED. Nog voor de zomer is de cur-
sus afgerond en heb je als alles mee 
zit een EHBO-diploma op zak. 
Als je belangstelling hebt, mail naar 
asvanzanten@ziggo.nl of bel met A. 
van Zanten: 06-21593770 na 17.00 
uur.
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Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Sanidrôme Van Scheppingen, ge-
vestigd in De Kwakel, is gespeci-
aliseerd in badkamers, vanaf ont-
werp tot inrichting. Voor (parti-
culiere) opdrachtgevers verzorgt 
men de complete inrichting en/
of renovatie van de badkamer, in-
clusief alle werkzaamheden die 
daarvoor nodig zijn. Vanaf advies 
tot ontwerp, waar de opdrachtge-
ver zelf aan kan bijdragen, wordt 
bij goedkeuring een traject in ge-
gaan van een totale renovatie, va-
riërend van sloop tot opbouw en 
herinrichting. Vanzelfsprekend met 
levering, plaatsing, installatie en 
het in bedrijf stellen van appara-
tuur en sanitair van gerenommeer-
de merken. Dat alles wordt uitge-
voerd door eigen vakkundige in-
stallateurs. Anders gezegd, reke-
ning houdend met uw persoonlij-
ke voorkeuren, beschikbare ruimte 
en budget, wordt samen met u een 
prachtige badkamer op maat ge-
creëerd. Hierbij wordt rekening ge-
houden met de technische moge-
lijkheden die de ruimte biedt. Vanaf 
het allereerste moment heeft u als 
opdrachtgever te maken met één 

aanspreekpunt. Dat werkt niet al-
leen snel en effi ciënt, maar is bo-
vendien erg prettig. Sanidrôme 
Van Scheppingen onderstreept de 
kwaliteit van de te leveren produc-
ten en diensten bovendien met een 
goede service en garantie. Wilt u 
alleen maar wat toevoegen of ver-
anderen aan de inrichting van uw 
bestaande badkamer, bijvoorbeeld 
een nieuw badmeubel, designra-
diator of verdere accessoires? Dan 
kunt u die gewoon in de show-
room kopen of bestellen (tel. 0297-
329872).

Pimpen
Ook als het gaat om toiletruimte 
met toilet en eventueel bidet, in-
richting van een afzonderlijke of 
gecombineerde wellnessruimte, 
(design)radiatoren en tegelvloe-
ren in de hele woning, een nieuwe 
keukenmengkraan of aluminium 
plafonds voor badkamer, toilet of 
keuken, bent u bij Sanidrôme Van 
Scheppingen aan het juiste adres. 
Men volgt de trends en voorschrif-
ten wat betreft duurzaamheid in de 
branche op de voet en kan u daar-
over goed adviseren.
Behalve complete renovatie van de 
badkamer, is ook een deel daarvan 
mogelijk. Zelfs het ‘pimpen’ van de 
badkamer zonder (veel) hak- en 
breekwerk behoort tot de moge-

lijkheden. Met een paar kleine ver-
anderingen kan de badkamer an-
nex toiletruimte een complete me-
tamorfose ondergaan. Dit is een 
erg aantrekkelijke optie als een 
complete vervanging in deze tijd 
even teveel van het goede is. Het 
scheelt in verhouding tot een com-
pleet gerenoveerde badkamer veel 
geld terwijl de badkamer/het toilet 
toch een ‘nieuw’ aanzien krijgt. Erg 
nuttig om u daarover eens te laten 
informeren. Sterker nog, als u in 
staat bent om zelf bepaalde werk-
zaamheden in het traject voor ei-
gen rekening te (laten) uitvoeren, 
waardoor u kosten kunt besparen, 
kan dat worden afgesproken. U 
bepaalt zelf hoe en op welke wijze 
u gebruik wilt maken van de aan-
geboden diensten. Het blijft daar-
bij verstandig om vanwege veilig-
heidsredenen het aansluiten van 
elektra, een combiketel of boiler 
te laten uitvoeren door een erkend 
installateur. Meer weten? Lees de 
uitgebreide en prettig leesbare in-
formatie op de website: www.sa-
nidrome.nl/vanscheppingen. Of 
bezoek de showroom in De Kwa-
kel aan de Voorling 14 (Industrie-
gebied aan de N232, bij de Vrou-
wenakkersebrug).

Uitgebreide informatie op:
www.sanidrome.nl/vanscheppingen

Sanidrôme Van Scheppingen
Badkamerbreed gespecialiseerd
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Onderzoek naar betaald 
parkeren in Uithoorn
Uithoorn - De gemeente laat door 
een extern adviesbureau een on-
derzoek doen naar de mogelijk-
heid of op termijn betaald parkeren 
in het centrum wenselijk is en voor-
al wat dit voor effecten heeft op het 
winkelend publiek. Maar dat is niet 
het enige. Als betaald parkeren zou 
worden ingevoerd wordt er dan een 
mate van rechtsongelijkheid gecre-
eerd tussen het ‘hoofdwinkelge-
bied’ dorpscentrum en het ‘wijkwin-
kelcentrum’ Zijdelwaardplein? Hoe 
zou dat dan eventueel kunnen wor-
den ondervangen? Welk effect heeft 
de invoering van betaald parkeren 
op de concurrentiepositie van het te 
ontwikkelen hoofdwinkelcentrum in 
het dorpscentrum in relatie tot ver-
gelijkbare en concurrerende winkel-
centra in de omliggende gemeen-
ten? En welke bijdrage zou de ge-
meente kunnen/moeten leveren aan 
de realisatie van een parkeerga-
rage? Dat zijn eigenlijk de belang-
rijkste vragen die de kern vormen 
waarop het onderzoek zich richt. De 
uitvoering van dit onderzoek naar 
de mogelijkheid van betaald par-
keren, is verwoord in de Program-
mabegroting 2012 waarmee de ge-
meenteraad op 3 november 2011 
heeft ingestemd.

Wetenschappelijk
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
louter om een beeld te krijgen van 
de effecten van invoering van par-
keerregimes. Dit met het etiket op-
geplakt dat het hier gaat om een 
‘wetenschappelijk onderzoek’. Daar-
bij is het niet nodig in overleg te tre-
den met belangengroepen als bij-
voorbeeld ondernemers en buurt-
beheer. Ook wordt er geen enquê-
te gehouden onder het winkelend 
publiek of automobilisten wat die 
ervan vinden. Het is dan ook (nog) 
niet aan de orde of en zo ja wan-
neer betaald parkeren zal worden 
ingevoerd. Dat hangt af van de uit-
komsten van het onderzoek. Blijkt 
daaruit dat een verder gedetailleer-
de uitwerking nodig is, zal er een 
vervolg op komen. Misschien zijn 
de uitkomsten echter wel zodanig 

dat de gemeente ervan afziet. Maar 
het kan ook zomaar zijn dat men er 
brood in ziet. Dan zal uiteindelijk de 
gemeenteraad erover moeten be-
slissen. Momenteel hoeft er ner-
gens in Uithoorn te worden betaald 
voor parkeren. Maar tijden verande-
ren, waaronder de toename van het 
aantal auto’s, dus meer parkeerbe-
hoefte, gewijzigde verkeerssituaties, 
zoals de omlegging van de N201 en 
de herinrichting van het dorpscen-
trum zoals de gemeente die voor 
ogen staat in het Masterplan. Dan 
past het in het beleid om zo’n on-
derzoek aan te zwengelen.

Parkeergarage
Aanleiding tot het onderzoek is de 
ontwikkeling van het dorpscentrum 
volgens de uitgangspunten van het 
Masterplan dat begin 2010 is vast-
gesteld. Daarin is tevens opgeno-
men de komst van een grote (on-
dergrondse) parkeergarage in het 
dorpscentrum. Dit als uitvoering 
van de zogenaamde ‘Garagevariant’ 
voor de oeververbinding tussen Am-
stelhoek (De Ronde Venen) en Uit-
hoorn als de omgelegde provincia-
le weg N201 in gebruik is genomen. 
Dat is vooralsnog einde van dit jaar. 
Hierbij blijft de Prinses Irenebrug 
bestaan en rijden bezoekers van 
het centrum t.z.t. met hun auto van-
af de brug de parkeergarage in. Er 
komt een ‘knip’ in de brug waardoor 
doorgaand verkeer niet meer mo-
gelijk is. De oeververbinding maakt 
deel uit van het deelproject Amstel-
plein/Oude Dorp. Daarbij worden 
grootschalige aanpassingen voor-
gesteld aan het winkelcomplex Am-
stelplein met een aansluiting op het 
Oude Dorp, waarin de bouw van een 
parkeergarage is begrepen.
Zowel de aanleg van als het be-
heer en onderhoud van deze on-
dergrondse parkeervoorziening 
wordt geacht voor rekening en ri-
sico te zijn van de projectontwikke-
laar. Vanuit dit uitgangspunt kan de 
vraag aan de orde worden gesteld 
of de gemeente bereid zou zijn be-
taald parkeren in te voeren voor de-
ze parkeergarage. Deze vraag kan 

alleen beantwoord worden als er in-
zicht is in de effecten van de invoe-
ring daarvan. Maar betaald parke-
ren zal zich niet alleen beperken tot 
de parkeergarage, ook al omdat dan 
degenen die met de auto komen 
dan liever elders gratis (in de woon-
wijk) gaan parkeren. Het onderzoek 
zal zich dan ook in bredere zin rich-
ten op het parkeren in alle centrum-
gebieden van Uithoorn, waaronder 
Dorpscentrum/Amstelplein/Oude 
Dorp, Zijdelwaard, Legmeerplein en 
ook centrum De Kwakel.
Het uiteindelijke doel en de resulta-
ten van het onderzoek moeten lei-
den tot een goede basis om een toe-
komstige parkeervisie voor de cen-
trumgebieden op te stellen. ‘Betaald 
parkeren is geen doel op zich, maar 
een mogelijk middel om parkeer-
problemen op te lossen en een fi-
nancieringsmiddel voor de plannen 
in het Dorpscentrum’, zo laat de ge-
meente in de ‘startnotitie’ voor uit-
voering van het onderzoek weten. 
Kortom, parkeren in Uithoorn mag 
dus wat kosten! Of ondernemers en 
het winkelend publiek er blij mee 
zullen zijn valt nog te bezien. Dat zal 
de toekomst uitwijzen.

Tegen
Er is op voorhand al een politieke 
partij die tegen betaald parkeren is: 
Ons Uithoorn. Volgens fractievoor-
zitter Menno van Dam is zo’n onder-
zoek helemaal niet nodig. ‘De invoe-
ring van betaald parkeren brengt 
volgens hem namelijk risico’s met 
zich mee. Namelijk dat het winke-
lend publiek de (extra) parkeerkos-
ten niet accepteert en uitwijkt naar 
andere winkelgebieden waar parke-
ren (nog) gratis is. Ofwel het win-
kelend publiek wijkt uit naar omlig-
gende woonbuurten en/of gemeen-
ten (Mijdrecht, Aalsmeer) om gratis 
te kunnen parkeren en veroorzaakt 
daar parkeeroverlast.’ Er kan er nog 
een bij: als je dan toch moet beta-
len kies je al gauw voor een win-
kelcentrum wat veel meer te bieden 
heeft, zoals het Stadshart in Amstel-
veen. Verder wakker je de tegen-
wind die ondernemers voelen van-

Straks tegen betaling parkeren in de vakken?
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Bingomiddag
Uithoorn/De Kwakel - Op dinsdag 12 februari organiseren de Ou-
derenbonden ANBO en KBO hun gezamenlijke bingomiddag in Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Het bingoën 
begint 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Han-
ny Kampen. Ook niet ANBO-KBO leden zijn van harte welkom op de-
ze gezellige middag! Er zijn bijzonder mooie prijzen te winnen, boven-
dien zijn de consumpties redelijk geprijsd. Kom eens kijken, doe mee 
en geniet van de gezellige sfeer die er op zo’n bingomiddag heerst. 
En… de toegang is gratis!

Lezing NVVH
Uithoorn - NVVH Vrouwen-
netwerk organiseert een le-
zing over ‘Vrouwen in de 3e 
levensfase’ , door Gerda Ha-
geman in De Schutse op dins-
dag 12 februari van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Na een leven hard werken en 
een gezin verzorgen is dan de 
derde levensfase aangebro-
ken. Heerlijk met pensioen, 
maar is de verwachting uit-
gekomen? Hoe is het leven 
van de hedendaagse vrouw 
in haar derde levensfase, wel-
ke factoren maken dat ons le-
ven misschien afwijkt van on-
ze verwachtingen en hoe zal 
zich dit verder ontwikkelen?
Deze zaken staan centraal in 
de lezing, en natuurlijk is er 
ruimte voor vragen en discus-
sie. Leden hebben gratis toe-
gang. Niet-leden betalen 1,50 
euro.

Extra 
computerles 

voor 
beginners

Uithoorn - In Mijdrecht is bij 
SeniorWeb een stormloop op 
de computercursus nieuwe 
stijl ontstaan. Reden waarom 
SeniorWeb op maandag 11 fe-
bruari van 13.00 tot 16.30 uur 
in Uithoorn in ‘t Buurtnest een 
extra les voor beginners heeft 
ingelast. Daar is nog plaats. 
Tijdens die les leert u de 
grondbeginselen van de com-
puter, leert u omgaan met de 
muis, het toetsenbord en het 
beeldscherm. Indien gewenst 
kunt u na die les inschrijven 
voor de vervolgcursus, die op 
dinsdag 12 en dinsdag 19 fe-
bruari van 14.00 tot 16.00 uur 
in ‘t Buurtnest wordt gehou-
den. Tijdens die cursus wordt 
ingegaan op Windows, op in-
ternet en op e-mail. Velen gin-
gen u al voor, dus schroom 
niet u in te schrijven. Bel: 
0297-282938 of 0653454196.

IJssalon Esplanade nieuwste 
aanwinst in Uithoorn
Uithoorn - Wederom heeft een on-
dernemer zich nadrukkelijk gemeld 
aan de ‘Waterlijn’ van Uithoorn. Het 
vroegere pand aan de Markt 17 
waarin tot voor kort Stoffen Ton was 
gevestigd, wordt momenteel inwen-
dig geheel verbouwd en opnieuw 
ingericht als een luxe en sfeervolle 
ijssalon met de welluidende naam 
‘Esplanade’. Op de verdieping bo-
ven de ijssalon wordt woonruimte 
gecreëerd met een eigen toegangs-
deur en opgang.
Esplanade betekent ‘een groot 
plein, wandelpromenade en open 
terras’. Mede door de grootse ont-
wikkelingsplannen van de gemeen-
te Uithoorn is de naam Esplanade 
zorgvuldig gekozen. Het voorma-
lig ABN-bankgebouw aan de Am-
stel staat namelijk middenin het 
nieuw te ontwikkelen dorpscentrum 
en valt dus binnen de ambitieu-
ze plannen die de gemeente daar-
voor heeft. De initiatiefnemers van 
IJssalon Esplanade zijn Jan en Jac-
queline Visser. Zij willen als inwo-
ners van Uithoorn een bijdrage le-
veren aan het nieuwe elan van Uit-
hoorn aan de Amstel. “Als wij de ge-
meente mogen geloven wordt het 
hier groots met aandacht voor toe-
risme. Er komt een wandelprome-
nade en ook wordt er voorzien in 
nieuwe steigers voor de watersport. 
Dat draagt allemaal bij aan de ge-
zelligheid en de belevingssfeer van 
de Amstel. De gemeente heeft ons 
in veel opzichten coulant behandeld 
en is behulpzaam geweest, zodat wij 

de ijssalon snel konden realiseren”, 
aldus een tevreden ogende Jan Vis-
ser die met zijn Jacqueline elders in 
Uithoorn woont. Jan is ondernemer 
en voert dit project op eigen initia-
tief uit. Als alles volgens plan ver-
loopt, zal IJssalon Esplanade medio 
maart zijn deuren openen. Dochter 
Jurinda Visser en haar vriendin Jai-
my Raadschelders gaan samen met 
een enthousiast team van mede-
werkers de ijssalon runnen.

Meer dan alleen ijs
“In deze sfeervolle en gezellige ijssa-
lon is iedereen straks welkom voor 
een lekker ijsje of een overheerlijke 
ijscoupe. Met een groot terras aan 
de Amstel kan men bij ons ook opti-
maal genieten van verse koffie, thee, 
(ijs) taarten en bonbons. Want dat 
serveren wij ook. Liefhebbers van 
ijs kunnen kiezen uit een zeer geva-
rieerd aanbod van 30 smaken am-
bachtelijk ijs, ijscoupes, milkshakes, 
wafels en nog meer verrassende 
lekkernijen. Er is voor ieder wat wils 
en meer dan genoeg keus”, laat Jur-
inda alvast weten. IJssalon Esplana-
de hoopt de inwoners van Uithoorn 
en omstreken binnenkort te kunnen 
verwelkomen in de ijssalon. Wie al-
vast (digitaal) wenst te genieten kan 
dat doen op de website die sinds 
kort al in de lucht is gegaan: www.
ijssalonesplanade.nl. Vanzelfspre-
kend laat men ook op twitter van 
zich horen: @IJsEsplanade en niet 
te vergeten op Facebook: facebook.
com/ijssalonesplanade.

daag de dag, alleen maar aan. Bo-
vendien is het vaak zo dat betaald 
parkeren al gauw door de gemeente 
als een melkkoe wordt gehanteerd 
om de tarieven jaarlijks op te krik-
ken om zo de eigen tekorten weg te 
werken. Het hangt bij dit alles ove-
rigens af van hoeveel je in Uithoorn 
per tijdseenheid moet gaan betalen. 
Niettemin is het betalen van een re-
delijk tarief voor door de gemeen-
te aangelegde parkeerfaciliteiten al-
leszins aanvaardbaar. Maar zover is 
het allemaal nog lang niet.

Alhoewel bijna alle partijen tijdens 
de verkiezingscampagne in 2010 
zich tegen betaald parkeren uit-
spraken, zien de raadsfracties op 
voorhand geen probleem in een on-
derzoek.

Immers, meten is weten! Bovendien 
moet er na het bekend worden van 
de resultaten van het onderzoek 
daarover in de raad nog breeduit 
van gedachten worden gewisseld. 
Dus het duurt allemaal nog wel 
even. Wij houden u op de hoogte.
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Scharrelen in de 
natuur

Wat is úw eerste natuurherin-
nering? Slootje springen (en 
in de sloot vallen)? Een hut 
bouwen? Een krans van ma-
deliefjes maken? Kikkervisjes 
vangen? Lekker met laarsjes 
door de plassen stampen? 
Alle kinderen gun je zulke 
leuke herinneringen voor la-
ter. MAAR … tegenwoordig 
speelt 50% minder kinderen 
buiten dan twintig jaar gele-
den. 
Buiten spelen en natuur be-
leven is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. 
Dat blijkt steeds maar weer 
uit allerlei onderzoeken. Bui-
ten spelen is gezond omdat 
kinderen meer bewegen en 
frisse lucht inademen. Of 
het nu lente, zomer, herfst of 
winter is: buiten kunnen kin-
deren hun energie kwijt en 
leren ze om risico’s beter in 
te schatten. Natuur (groen) 
is goed voor de ontwikke-
ling van zintuigen, motoriek, 
concentratie, denkvermogen 
en creativiteit. Maar ook hun 
sociale vaardigheden ontwik-
kelen zich beter als kinderen 
samen met vriendjes buiten 
spelen.
Helaas komen kinderen 
steeds minder buiten. De di-
gitale wereld is zeer verleide-
lijk. Ook denken veel ouders 
dat het buiten ‘gevaarlijk’ is. 
Verder is veel speelgroen 
verdwenen. Wist u dat een 
‘natuur-tekort’ kan leiden tot 
allerlei lichamelijke en psychi-
sche klachten?
En er is nog meer. Jelle de 
Jong, algemeen directeur van 
IVN: “Onze kinderen bepalen 
straks het beleid. We moeten 

ervoor zorgen dat de toekom-
stige beleidsmakers nu niet 
van de natuur vervreemden, 
maar juist het groen in hun 
hart sluiten. Hoe kunnen we 
verwachten dat zij later voor 
de natuur zorgen en werken 
aan een duurzame samenle-
ving als zij er geen band mee 
hebben?”

Het is niet zo moeilijk om met 
kinderen naar buiten te gaan. 
Daarvoor hoef je helemaal 
niet ver weg. Ik werk zelf op 
een buitenschoolse opvang 
in Amsterdam Oud-West, in 
de buurt van het Vondelpark. 
De kinderen spelen bij ons 
altijd eerst zo’n twee à twee-
eneenhalf uur buiten voor 
we naar binnen gaan. Ook 
de afgelopen koude weken, 
met de juiste kleding aan. 
Ook in hartje Amsterdam kun 
je bomen klimmen, wormen 
zoeken, tuinvogels tellen, 
brandnetelsoep maken, bo-
mentikkertje doen, enzovoort, 
enzovoort.
Omdat zo weinig kinderen 
buiten komen, besteedt het 
landelijke IVN dit jaar extra 
aandacht aan kinderen. Al-
lerlei tips van IVN om met uw 
(klein)kinderen naar buiten te 
gaan vindt u op www.schar-
relkinderen.nl. Of meld uw 
(klein)kind lid aan op www.
oerrr.nl (van Natuurmonu-
menten). Ook op deze plek 
zullen we u regelmatig tips 
geven voor natuurbeleving 
met kinderen. En ik weet het 
zeker: u geniet er zelf ook van!

Ineke Bams
IVN-natuurgids
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Veiligheid fi etsers niet 
belangrijk

Voor sommigen niet blijkbaar. 
Door de fracties van VVD en 
Gemeentebelangen is afgelo-
pen donderdag een motie in-
gediend om de afsluiting voor 
auto’s van de Randweg onge-
daan te maken. Hoewel fi etsers 
de afrit van de fi etsbrug op de 
Randweg als onveilig ervaren 
moeten de auto’s er gewoon 
weer kunnen rijden. Een paar 
honderd meter omrijden is voor 
die auto’s echt te moeilijk. De 
afsluiting moet maar gewoon 
ongedaan gemaakt worden en 
dan pas bij de actualisatie van 
het UVVP er weer eens op te-
rug komen. En ondertussen???
Voorafgaand aan de afsluiting is 

onderzoek gedaan naar oplos-
singen voor de onveilige situa-
tie. Daarbij zijn 6 alternatieven 
overwogen en is gekozen voor 
de eenvoudige en goedkoop-
ste oplossing van afsluiting van 
dat stukje Randweg. Het nadeel 
van die oplossing is dat auto’s 
een paar honderd meter moe-
ten omrijden. 

Helaas was de meerderheid 
van de raad het met de motie 
eens: 9 stemmen voor en 8 te-
gen. DUS! staat wel voor veilig 
fi etsen!

Peter Timmer,
fractievoorzitter DUS!

Dank voor de 
geweldige hulp

Langs deze weg wil ik een paar, 
voor mij onbekende, mensen 
bedanken die mij vrijdag 4 ja-
nuari jl. hebben geholpen bij de 
Boni buiten bij de boodschap-
penwagentjes. Ik was opeens 
zo duizelig doordat mijn bloed-
waarden zakte en ik niet meer 
kon. Deze mensen hebben mijn 
geholpen, zijn bij me gaan zit-

ten, hebben op mijn spullen ge-
let, de ambulance gebeld en la-
ter ben ik zelfs nog thuis ge-
bracht door twee mannen van 
de vrijwillige brandweer. Fan-
tastisch, allemaal heel hartelijk 
dank,

Mevrouw Kuipers, Patrijs 21 
uit Mijdrecht

VLC knalt naar prijzen 
tijdens toernooi

Regio - De regionale scholenploeg 
achtervolging wedstrijden schaat-
sen 2013 werden in Haarlem ge-
houden. Op de kunstijsbaan was 
het een gezellige drukte met een-
entwintig deelnemende scholen in 
acht categorieën. 

Het VeenLanden College was verte-
genwoordigd in de categorie licen-
tiehouders. Meisjes en jongens tot 
en met 14 jaar en 15 jaar en ouder. 
De jongste jongens reden 3 ronden 
op de inrijbaan en moesten toezien 
hoe het Scala College uit Alphen 
aan den Rijn er met de eer en de 
eerste prijs vandoor ging. In 1.36,30 
(eerste omloop) en 1.52,68 (door 
een val van een rijder). 
De mannen van het VLC reden 
1.46,56 en in de tweede omloop 
1.45,45 en pakten daarmee het zil-
ver, een prachtprestatie. In die 
tweede rit bleven de VLC rijders hun 

directe tegenstander Ashram uit Al-
phen zeer nipt voor, deze ploeg reed 
1.45,71.
De meisjes van 15 jaar en ouder re-
den 4 ronden, het VLC bezette na 
twee omlopen een vierde plaats. 
De rijdsters behaalden een vijfde en 
vierde plaats in de tijd van 2.29,64 
en 2.30,23. Winnaar werd het Rijn-
lands lyceum (2.14,59/2.18,59).
Bij de oudste jongens reden Mark 
de Wit, Niels Immerzeel, Noah 
Boomgaard en Koen de Best alles 
uit de gespierde lijven voor de eer-
ste plaats. Het werd uiteindelijk na 
twee ritten de tweede plaats, net te 
weinig voor deelname aan de fi na-
le in Breda. In de tijden 2.39,08 en 
2.38,72 bleven ze wel directe tegen-
stander Ashram voor (2.45,34), win-
naar werd het eerste team van Ash-
ram in de tijden 2.37,62 en 2.37,00. 
Het lag allemaal héél dicht bij el-
kaar.

KWF-Keeztoernooi 
een groot succes
Uithoorn - Op vrijdagavond 1 fe-
bruari organiseerde Team Samen 
Sterker in het clubhuis van Leg-
meervogels het KWF-Keeztoernooi. 
Liefst 76 teams (152 deelnemers) 
hadden zich van tevoren ingeschre-
ven. Het werd een buitengewoon 
gezellige en sportieve avond waar-
bij uiteindelijk team Wesja, bestaan-
de uit Daniëlle Nonnemaker en Je-
roen Westdorp , beslag legde op de 
eerste plaats. Zij mochten uit han-
den van de toernooileiding de twee 
gouden keezborden in ontvangst 
nemen. 

Populair
De opkomst was overweldigend. 
Het geeft aan dat dit spel, afgeleid 
van het aloude ‘Mens erger je niet’, 
ook in Uithoorn een razend populai-
re bezigheid is geworden. Team Sa-
men Sterker had vooraf gerekend 
op 50 teams. Uiteindelijk werden 
het er 76. Alle deelnemers speel-
den drie ronden. Omdat er verschil-
lende spelvarianten bestaan, had 
de toernooileiding gezorgd voor 
een eenduidig wedstrijdreglement. 
Het werd een spannende strijd. Uit-
eindelijk bleek team Wesja na drie 
ronden met 3.020 punten het beste 
‘Keez-team’. De tweede plaats, twee 

zilveren keezborden, was voor Team 
FC Tabbert met Koen Meijer en Ru-
di Zaal. Zij behaalden 2.990 pun-
ten. Team Slaapkoppen met Thomas 
de Vocht en Suus Visser sprokkel-
de 2.840 punten bij elkaar. Zij wer-
den daarmee derde en mochten de 
twee bronzen keezborden in ont-
vangst nemen. 

Inzamelen
Team Samen Sterker, straks op 6 juni 
deelnemer aan de Alpe d’HuZes, wil 
met enkele aansprekende activitei-
ten zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor KWF. Het Keeztoernooi bracht 
ruim 3.000 euro op. Een tweede 
spel-avond staat inmiddels alweer 
op de agenda. Op zaterdagavond 
23 maart organiseert Team Samen 
Sterker een groot KWF-Dart & Po-
kertoernooi in het Fort in De Kwa-
kel. Er wordt wederom gespeeld in 
teams van twee personen. Deelne-
mers kunnen voor één van de twee 
toernooien inchrijven. Het inschrijf-
geld bedraagt 10 euro per persoon. 
Meer informatie hierover vind u op 
www.team-samen-sterker.nl. http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/
samen-sterker/TeamDonation.aspx. 
Elke donatie, groot of klein, is wel-
kom.

Qui Vive MC5 met glans 
zaalkampioen
De Kwakel - Zaterdag 2 februa-
ri hebben de hockeymeiden van de 
MC5 de eerste plaats in de poule 
veroverd door Mijdrecht MC4 met 
10-2 te verslaan. Jaimy, Fien, Ire-
ne, Jane, Romy, Cicile, Anouk, Bar-
bara, Roslin, Marlotte, Anouschka, 
Laura en Anika hebben in de zaal 
een topprestatie laten zien. De coa-
ches Nicoline en Bart en teamma-
nager Marjon hebben er alles aan 
gedaan om de meiden in de zaal te 
begeleiden. 
Op 16 december 2012 zijn de meiden 
van de MC5 aan een groot avontuur 
begonnen, waarbij de meesten niet 
wisten wat ze te wachten stonden. 
Fien, Jaimy en Irene hadden al een 
aantal jaar ervaring in de zaal. Voor 
de andere teamleden was zaalhoc-
key helemaal nieuw en best span-
nend. Zonder enige training vooraf 
troffen de meiden op 16 december 
2012 hun eerste tegenstander Xe-
nios MC4. Voor de wedstrijd werd 
even kort door de ervaren teamle-
den uitgelegd hoe je in de zaal een 
bal moet aannemen en hoe je in 
de verdediging een blok maakt en 
daarna werd iedereen in het diepe 
gegooid. Tot grote verbazing van de 
meiden zelf werd die wedstrijd door 
Qui Vive met 6-4 gewonnen. Later 
die middag werd ook de wedstrijd 
tegen Bloemendaal met gemak ge-
wonnen. De meiden waren over-
tuigd dat het wel eens een mooi 
avontuur kon worden in de zaal.

Afgelopen zaterdag stond Qui Vive 
twee punten voor op Mijdrecht in 
de competitie. Er moest dus nog wel 
even gewonnen worden van Abcou-
de en minimaal gelijkgespeeld wor-
den tegen Mijdrecht om de koppo-
sitie in de poule te behouden en je-
zelf kampioen te mogen noemen. 
De eerste wedstrijd tegen Abcoude 
eindigde in een 13-0 winst voor Qui 
Vive met dank aan hun keepster! De 
meiden waren in vorm en gingen vol 
zelfvertrouwen en met een gezonde 
dosis zenuwen het fi naleduel tegen 
Mijdrecht aan. 
Na twee minuten wist Qui Vive de 
wedstrijd met 1-0 te openen. Maar 
Mijdrecht vocht stevig terug en al 
snel werd het 1-1. Dat was even 
schrikken voor de meiden die tot 
nu toe gewend waren alle wedstrij-
den met gemak te winnen. Gelukkig 
wisten ze zichzelf snel te herpakken 
en volgende het ene na het ande-
re doelpunt voor Qui Vive. Ook de 4 
strafcorners die Bart woensdag nog 
even met de meiden had getraind, 
leverden allemaal mooie doelpun-
ten op. 
Met een doelsaldo 68, 9 gewonnen 
wedstrijden en één gelijkspel zijn de 
meiden verdiend eerste geworden 
in de poule. De dames gaan met 
veel zelfvertrouwen straks weer het 
veld op. Met dank aan de zaalcom-
missie die het dit jaar mogelijk heeft 
gemaakt dat ook de MC5 ervaring in 
de zaal kon opdoen.

Superprestatie team Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 3 fe-
bruari werd de vertrouwde dojo bin-
nen Sport & Healthclub Amstel-
hof verlaten, want Judo Ryu Kensui 
was te gast in Haarlem voor de vier-
de ronde van de WestFrieseJeugd-
JudoCompetitie. Het mix-team van 
Judo Ryu Kensui en Judoschool 
Ron van Raaphorst uit Aalsmeer 
had er erg veel zin in na de afgelo-
pen competitiedagen, de sfeer bin-
nen het team was meteen goed bij 
binnenkomst. Mooi om te zien was 
dat de 9 judoka’s ingedeeld op ge-
wicht van -27 tot -60 kilogram stre-
den voor elk punt. Ze moesten op 
deze derde dag tegen 4 andere ju-
doscholen strijden. Omdat het een 
dubbele competitie is kom je twee 
keer uit tegen dezelfde judoschool. 
Eerst moest Judo Ryu Kensui aan-
treden tegen Judoschool Philipoom. 
Met 7-2 werd deze partij ruim in hun 
voordeel beslist. De tweede partij 
tegen Hajime uit Alkmaar was een 
kopie van de eerste, en ook deze 
partij werd door het mixteam beslist 
in een 7-2 winst. Meteen moesten 
ze blijven staan en verder voor de 

derde partij. Deze keer stond judo-
school Hoebeke voor hen. Een pitti-
ge tegenstander waar ze voorgaan-
de ontmoeting van hadden verloren! 
Maar het was heel spannend en uit-
eindelijk konden ze de partij met 
5-4 winnend afsluiten! Weer moest 
het team blijven staan voor de laat-
ste partij tegen gastheer Nijhoff uit 
Haarlem. Na geen rust was het een 
lastige taak en helaas konden ze 
het tij niet keren en verloren ze deze 
partij met 7-2. Helaas! maar er werd 
wel strijd geleverd tot de laatste se-
conde in de laatste partij! Iets wat 
aangeeft dat ze een gezonde men-
taliteit hebben! Er volgt nog een 
slotronde waar ze nu al zin in heb-
ben! Judoleraar Ruud van Zwieten 
en zijn collega Ron van Judoschool 
Ron van Raaphorst uit Aalsmeer 
konden tevreden terugkijken op 
een mooie judodag! Ze hebben veel 
mooie punten gezien en hebben 
weer erg genoten van de inzet! Op 
www.judoryukensui.nl kunt u de uit-
slagen en alle informatie over de ju-
doschool vinden. U kunt hen ook 
vinden op Facebook.
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Vita welzijn en advies Uithoorn is een onderdeel van de Vita welzijn en advies Amstelveen – Dr. Willem Dreesweg 2 - 1185 VB Amstelveen - tel. 020-5430430

BELANGRIJKE ADRESSEN
& TELEFOONNUmmERS

Vita welzijn & advies Uithoorn
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn
Tel. 0297-567209, www.vitawelzijnenadvies.nl
Vita welzijn en advies
Algemeen maatschappelijk Werk Waterlinie 
Provincialeweg 30 j, 1421 LC Uithoorn
Tel. 0297-562955
Buurtbemiddeling
Tel. 020-5430430
Steunpunt Huiselijk Geweld
Tel. 020-5430430 (tijdens kantooruren)
Tel. 020-6116022 (24 uur per dag)
Amstelring
Zorgcentrale Amstelland en Meerlanden
Tel. 0900-1866, www.amstelring.nl
Regiotaxi
Tel. 0299-469459
CIZ
Maalderij 38, 1185 ZC Amstelveen
Tel. 020-3472808, www.ciz.nl
Locatie ‘t Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59, 1422LB Uithoorn
Tel. 0297-591409

Ouderenadviseurs Vita welzijn en advies
Susan de Graaff op maandag en donderdag.
Tel. 0297-532 335
E-mail: s.de.graaff@vitawelzijnenadvies.nl
Brigit Wennink op maandag, dinsdag en woensdag.
Tel. 0297-532 334
E-mail: b.wennink@vitawelzijnenadvies.nl

Persoonsalarmering
Rineke van Someren op woensdagochtend
Tel. 0297 567209
E-mail: r.van.somerenvitawelzijnenadvies.nl

BABBEL & BREI 
Lekker praten en breien tegelijk 
De babbel & breiclub vindt plaats op maandag in de 
ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilderdijkhof: 
gewoon gezellig bij elkaar zitten en breien tegelijk. Er 
wordt gebreid voor een weeshuis in Roemenië. De or-
ganisatie Zending over Grenzen heeft veel bewonde-
ring voor de gemaakte truien, sjaals, mutsen, sokken, 
wanten en vele andere kledingstukken. Wilt u alleen 
lapjes breien dan is dat natuurlijk ook prima. Hiervan 
kunnen we mooie dekens maken.
Heeft u nog wol in uw kast liggen en doet u hier niets 
mee? Wij kunnen dit zeer goed gebruiken voor deze 
activiteit. Vooral de lichte kleuren en wol van normale 
dikte zijn erg welkom.
Wanneer? 
Elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur. Kosten: 1 
euro per deelname exclusief uw kopje koffie of thee. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langskomen.

KOFFIE/THEE SPECIAALGROEP
Iedere donderdagochtend extra gezelligheid in het Wijk-
steunpunt Bilderdijkhof! 
Deze koffie/thee speciaal ochtend is bestemd voor zelfstan-
dig wonende ouderen uit Uithoorn en De Kwakel. Het doel 
van deze activiteit is ouderen in gelegenheid stellen (nieuwe) 
contacten te leggen met leeftijdsgenoten onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Meestal bestaat de groep uit 
ongeveer twaalf deelnemers en worden begeleid door een 
drietal enthousiaste vrijwilligers. De dames en heren die hier 
naartoe komen kunnen genieten van een gezellig praatje, 
een spelletje of een actueel thema. In overleg met de deel-
nemers worden speciale gastsprekers uitgenodigd om over 
een onderwerp te praten. Enkele voorbeelden; een boer uit 
de omgeving die komt vertellen over zijn bedrijf of een dame 
die gedichten komt voordragen. De wensen en inbreng van 
de deelnemers zijn hierin leidend. Nieuw: Eens in de maand 
maken de vrijwilligers een lunch. Uit de reactie van de men-
sen blijkt dat zij hier erg blij mee zijn.
Wanneer? 
Elke donderdagochtend van 10.15-11.30 uur. Kosten: 2 euro 
-  inclusief 2 kopjes koffie of thee. Aanmelden? Ja graag. U 
kunt dit doen bij Monique Sintenie op telefoonnummer 0297 
567209 of via email op m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl. 
Er kunnen maximaal 16 ouderen deelnemen aan deze ac-
tiviteit.

DE HUISKAmERGROEP 
Bent u aan huis gebonden en wilt u er graag eens uit? 
Bent u om een of andere reden aan huis gebonden en 
dreigt u hierdoor in uw isolement te geraken, komt u dan 
naar onze huiskamergroep. Eens per week komt de groep 
bij elkaar in de ontmoetingsruimte van Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof. Vaste onderdelen van ons programma zijn het ge-
zamenlijk koffie drinken en de eenvoudige lunch. De rest van 
het programma wordt door de deelnemers en medewer-
kers in samenwerking met de vrijwilligers ingevuld. Meestal 
komen de kaarten, triominos, klaverjassen en rummikub 
tevoorschijn. Tijdens feestdagen worden andere activiteiten 
georganiseerd. 
Wanneer? 
Elke woensdagochtend. Kosten: 4,50 euro. U kunt zich hier-
voor aanmelden bij Monique Sintenie op telefoonnummer 
0297 567209 of via email op m.sintenie@vitawelzijnen- 
advies.nl.

OPEN EETTAFEL
Wilt u graag gezellig met anderen eten? 
Of heeft u eens geen zin om te koken? Dan kunt u zich 
opgeven voor de Open Eettafel. In samenwerking met 
Apetito hebben wij voor u het MultiPlus project. Iedere 
dinsdagochtend kunt u terecht voor een warme maal-
tijd in Wijksteunpunt Bilderdijkhof. Wanneer u mee wilt 
eten kunt u zich van te voren opgeven bij Vita welzijn en 
advies. Uiteraard bent u niet verplicht elke week mee te 
eten. U geeft zich op wanneer u dit wilt.U kunt eventu-
eel korting krijgen op deze maaltijden. Voor informatie 
over deze korting kunt u bellen met Monique Sintenie 
op onderstaand telefoonnummer.
Wanneer? 
Elke dinsdag van 11.45-13.00 uur. Kosten: 6,50 euro -  
soep vooraf gevolgd door de hoofdmaaltijd en daar-
na nog een toetje. Aanmelden? Ja graag, uiterlijk de 
maandag ervoor. U kunt dit doen bij Monique Sinte-
nie op telefoonnummer 0297 567209 of via email op 
m.sintenie@vitawelzijnenadvies.nl. 

KAARTEN mAKEN
U kunt in het wijksteunpunt terecht om een leuke kaart te 
maken. Ook kunt u ideeën, vaardigheden en mogelijkheden 
met elkaar uitwisselen. Er is materiaal aanwezig waar u mee 
aan de slag kunt. Het is wel prettig om uw eigen schaartje 
mee te nemen.
Wanneer? 
Elke dinsdagochtend tijdens de open inloop van 10:00 en 
12:00 uur. Kosten: 1,- euro per keer. Opgeven is niet nodig, u 
kunt gewoon langskomen

ONTmOETINGSGROEP EN 
ONTmOETINGSGROEP PLUS  
Bij de Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun man-
telzorgers kunnen mensen met lichte tot matige vergeet-
achtigheid drie dagen in de week (maandag, woensdag 
en vrijdag) gebruik maken van een dagsociëteit waar zij, in 
groepsverband, deelnemen aan allerlei activiteiten die het 
geheugen prikkelen en stimuleren, zoals samen de krant 
lezen, bewegen en andere creatieve bezigheden. Het pro-
gramma  wordt uitgevoerd door een programmacoördina-
tor, een activiteitenbegeleider en vrijwilligers.  De ontmoe-
tingsgroep is een initiatief van Vita welzijn en advies en is 
bestemd voor vergeetachtigen en hun mantelzorgers (part-
ners, familieleden, buren, ook wel mantelzorgers genoemd). 
Mantelzorgers nemen vaak een groot deel van de zorg voor 
de vergeetachtige persoon op zich. Dit kost veel tijd en ener-
gie. Het project ondersteunt familieleden om de zorg thuis 
langer vol te houden. 
De PLUS-groep is ontstaan door een samenwerking tussen 
Thuiszorgnet en Vita welzijn en advies. De Ontmoetingsgroep 
Plus is een dagactiviteit in groepsverband maar met een in-
tensieve begeleiding in samenhang met enige persoonlijke 
verzorging tijdens het dagprogramma. Voor ondersteuning 
in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) is een 
gediplomeerde verzorgende aanwezig. De PLUS-groep on-
derscheidt zich van de reguliere ontmoetingsgroep door een 
minder intensief programma van de dagsociëteit, en wel 
met name op het gebied van bewegen zoals wandelen. De 
groepsgrootte is  kleiner. 
Voor informatie over de ontmoetingsgroep kunt u contact 
opnemen met de coördinator, Caroline Vrijbergen of activi-
teitenbegeleidsters Monica van der Laan-Krayvanger en Jo-
zephien Nagel. Wij zijn  te bereiken op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag op telefoonnummer 0297-533540.
Bij de bijeenkomsten van het Alzheimer Café in het Hoge 
Heem is ook altijd één van ons aanwezig.

Uithoorn - Woensdag 30 janua-
ri vond bij de ontmoetingsgroep Vi-
ta een alternatieve Elfstedentocht 
plaats. Zo begon de groep de och-
tend met koffie met Friese koek. 
De deelnemers kregen een stem-
pelkaart en gingen vervolgens al-
lemaal verschillende activiteiten 
doen die met de winter te maken 
hadden. Zo werden er sneeuwbal-
len gegooid, spreekwoorden over 
de winter afgemaakt, vragen over 
de elfstedentocht beantwoord, etc. 

Ook een echte koek-en-zopiekraam 
met zelfgemaakte erwtensoep met 
roggebrood met spek en broodjes 
worst ontbrak niet deze dag.
Na de lekkere lunch werd er verder 
gepraat over de eigen schaatsher-
inneringen. 
De gezellige dag werd afgesloten 
met warme chocolademelk en de 
deelnemers kregen in plaats van 
een zilveren kruisje een heerlijk 
chocoladehartje omdat iedereen zo 
zijn of haar best had gedaan.

Alternatieve Elfstedentocht 
bij ontmoetingsgroep Vita

Uithoorn - Op 17 januari 2012 kon 
de wethouder verkeer, de heer Le-
venbach, de plannen voor het sluit-
stuk van de omlegging van de N201, 
de herinrichting van de Thamerlaan 
en Prins Bernhardlaan bekendma-
ken. Een proces, dat in 1994 was 
begonnen met de aanleg van een 
extra viaduct in de Busbaan en het 
Piet de Kruif viaduct op de Wilhelmi-
nakade ging de laatste fase in. 
Het voorstel waaraan de gemeente-
raad haar zegen moest geven bleek 
het horrorscenario te bevatten waar 
de bewoners van beide lanen al die 
jaren al bang voor waren, met on-
gelimiteerd vrachtverkeer over een 
zo breed mogelijke asfaltvlakte, en 
nauwelijks nog ruimte voor open-
baar groen waardoor het prachtige 
authentieke karakter van de lanen 
verloren zou gaan.

Dezelfde avond waren dan ook de 
Commissie Thamerlint en daar-
mee de tweewekelijkse bijeenkom-
sten geboren. Ondertussen is de 
eerste verjaardag een feit. De ze-
ven commissieleden wonen allen 
aan één van beide lanen en weten 
zich breed gesteund, formeel door 
de bewoners in het buurtbeheer, en 
door de bewoners uit het formele 
bewonersoverleg met de gemeente. 
Ook de respons op de frequent bij 
de omwonenden rondgedeelde fly-
ers geeft veel steun.

Sinds vorig jaar is er heel veel ge-
daan en, zoals ook uit het jaarover-
zicht in deze krant bleek, is er zeker 

ook het nodige bereikt. Na verschil-
lende gesprekken met de raads-
fracties werd de gemeenteraad 
overtuigd dat veel woningen schade 
zullen oplopen als er zwaar verkeer 
door de Thamerlaan gaat rijden en 
realiseerde de raad zich ook dat een 
nieuwe snelweg niet de gewenste 
uitstraling van het dorpscentrum op 
zal gaan leveren. De bewoners leer-
den dat moderne verkeerskundi-
ge inzichten geen rekening houden 
met gewenst behoud van authen-
tieke uitstraling. Of al deze nieuwe 
inzichten geloofwaardig in het ont-
werp worden verwerkt moet echter 
nog blijken. Tijdens een vijftal ont-
werpsessies van de projectorgani-
satie met de bewoners zijn de res-
terende bezwaren uitvoerig be-
kendgemaakt. Helaas is het daarbij 
niet gelukt om volledig op één lijn 
te komen.
Volgens de huidige inzichten zal be-
gin 2014 het werk aan de Thamer-
laan en Prins Bernhardlaan begin-
nen en zal een efficiënte verbinding 
vanuit het dorpscentrum naar de 
nieuwe N201 door nieuw asfalt met 
hopelijk veel nieuwe aanplant wor-
den gerealiseerd. In 2013 zal net als 
vorig jaar door de bewoners de Na-
tionale Boomfeestdag gevierd wor-
den. Hopelijk is het project tijdens 
de Boomfeestdag op 14 maart 2014 
(een week na de gemeenteraads-
verkiezingen) ver genoeg gevor-
derd dat de wethouders Levenbach 
en Zijlstra de eerste nieuwe bomen 
kunnen komen planten. Wij zullen 
er in ieder geval bij zijn.

Commissie Thamerlint 
bestaat één jaar

De commissie Thamerlint met van links naar rechts: Mark Wierda, Arjen Post-
ma, Ellen Asselbergs, Kees Veltman, Yvonne de Rooij, Jaap Dijkstra en Inge-
borg Veltman

Uithoorn - Tot de winkels die het 
ondanks de minder florissante eco-
nomie goed doen behoort onge-
twijfeld My Fashion in de Dorps-
straat 21, gevestigd in het ‘korte 
stukje’ tussen de oversteekplaats 
met de N201 en de Prinses Irenel-
aan. Een fraaie maar laagdrempe-
lige damesmodezaak waar eige-
naresse Jolanda Matthiessen een 
aantrekkelijk geprijsde en enigs-
zins trendy collectie kleding presen-
teert, overwegend in de damesma-
ten van 34 tot 44. Deze week pre-
cies een jaar geleden opende Jolan-
da haar modezaak en zij kan terug-
zien op een succesvol jaar. Dat zegt 
iets over het uiterlijk van de mode-
zaak, maar meer nog over de col-
lectie kleding met de bijpassen-
de accessoires, de adviserende rol 
van Jolanda en de klantvriendelijk-
heid. Zo af en toe wordt zij in de 
winkel bijgestaan door dochter Mi-
chelle (foto). Die zorgt er ook voor 
dat My Fashion bekendheid geniet 
op Facebook en Twitter. En dat stuk-
je reclame scheelt een slok op een 
borrel! Jonge en ‘gevorderde’ da-
mes vinden hun weg steeds vaker 
naar de winkel en behoren intus-
sen tot het vaste klantenbestand. 
De collectie kleding wisselt elke 
paar weken waardoor die iets ex-
clusiefs heeft om te dragen. Af en 
toe de winkel even binnen stappen 
kan geen kwaad om te zien of er al 
wat ‘nieuws’ bij zit. Behalve kleding 
heeft Jolanda ook de nodige bijpas-
sende accessoires zoals leuke tas-
sen, sieraden en sjaals. “Mensen die 
bij ons binnen lopen kopen bijna al-
tijd iets; we hebben dus niet alleen 
kijkers. Daar zijn we blij mee, maar 
ook trots op. Want dat betekent dat 
onze collectie kleding gewild is. En 
wat ook zeer op prijs wordt gesteld 
zijn de accessoires die we erbij aan-
bieden. Dat kleine beetje exclusi-

viteit wat het uitstraalt, maar voor-
al ook de overzichtelijke presentatie 
en de aantrekkelijke prijzen die we 
hanteren, liggen daar waarschijn-
lijk aan ten grondslag”, aldus Jolan-
da die de zaak op een ambitieuze en 
creatieve manier in de markt weet 
te zetten.

Trendvolgend
Jolanda heeft al een deel van de 
nieuwe voorjaarscollectie binnen 
maar houdt nog een stukje ‘uitver-
koop’ van het wintergedeelte. De 
nieuwe collectie kenmerkt zich door 
frisse kleuren als koraal, rood, roze 
oranje en mint. Er is eveneens kle-
ding in ‘rustige’ basistinten. Daar-
bij hangt ook nieuwe merkkleding 
in de rekken, bijvoorbeeld van Be 
Loved, Jacky Luxury, Esqualo en 
JoshV, een hip merk voor met na-
me jongeren. Maar ook broeken van 
het merk Angel en Ibana jasjes zijn 
in trek. Jolanda heeft jarenlange er-
varing in damesmode, speelt in op 
nieuwe trends en koopt ook zelf da-
meskleding in. Meestal sluit die aan 
op de vraag van haar klanten. En 
dat alles biedt zij tegen heel aan-
trekkelijke prijzen aan. “My Fashion 
is trendvolgend en vertaalt de laat-
ste trends in mijn aanbod voor de 
modieuze vrouw van elke leeftijd“, 
laat Jolanda weten. Dat doet recht 
aan ‘My Fashion is ook your fashion’ 
(Mijn Mode is ook uw mode). Bij My 
Fashion wordt u gastvrij ontvangen 
met koffie of thee in een gezellige 
en vriendelijke sfeer. Een plezierige 
ambiance met mooie dameskleding 
wat uitnodigt eens vrijblijvend rond 
te kijken. 
U bent van harte welkom van dins-
dag tot en met vrijdag van 10.00 tot 
17.30 uur (geen koopavond) en za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. Meer 
informatie? Bel met 06-27402737. 
Facebook: Myfashion Uithoorn.

’My Fashion’ modezaak 
met ambitie

Uithoorn - Scouting Admiralen-
groep viert haar 65-jarig bestaan 
met een reünie voor de (oud-)le-
den. Op zaterdag 23 februari van 
14.00 tot 17.00 uur zullen de deu-
ren openstaan. Kom Scouting 
herbeleven!

Scouting Admiralengroep Uit-
hoorn is een vereniging van wa-
terscouts. De waterscouts doen 
naast de activiteiten op het land 
(kamperen, koken, knopen, etc.) 
ook activiteiten op het water (zei-
len, roeien, kanoën, etc). Door 
de jaren heen heeft de vereni-
ging verschillende locaties ge-
kend en heeft zij grote groepen 
jeugd uit Uithoorn vermaakt met 
uitdagende en leerzame activitei-
ten. Ook vandaag de dag draait 
in het weekend de motor nog op 
volle toeren. Hun vrijwilligers ver-
zorgen wekelijks een programma 
van verschillende activiteiten dat 

de jeugd zal uitdagen, verrijken 
en vermaken. 
Trots is de Scouting Admiralen-
groep dan ook op haar 65-jarig 
bestaan. In oktober zal het offici-
ele moment daar zijn. Met hun le-
den zullen ze dan een weekend 
op stap gaan om dit te vieren. De 
oud-leden worden dit jaar be-
trokken in dit jubileum door mid-
del van de reünie. Zo kunnen zij 
later dit jaar ook nog genieten 
van dit jubileumjaar.
Een vraag van de Scouting Ad-
miralengroep is: Bent u of kent u 
een oud-lid van Scouting Admi-
ralengroep? Of een oud-lid van 
de St. Jorisgroep of de Cunera-
groep? Wilt u langskomen voor 
de reünie? Geef u dan nu op via 
de website www.admiralengroep.
nl bij hun penningmeester.
Het clubhuis is gevestigd aan de 
J.A. van Seumerenlaan 3. Hope-
lijk tot dan!

Reünie Scouting 
Admiralengroep
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Mooi resultaat voor selectie 
turnsters van KDO

De Kwakel - Zaterdag 2 februari 
stonden Djoeke Lek en Femke van 
Huizen van KDO turnen al vroeg 
warming-up oefeningen te doen in 
sporthal de Vlijt in Zevenhoven. Zij 
waren hier voor de tweede selec-
tiewedstrijd van het seizoen. In ni-
veau 13 zouden zij zich gaan be-
wijzen op de onderdelen lange mat, 
sprong met plank en de altijd lasti-
ge balk.

Op sprong liet vooral Femke een 
mooie hoog ingezette, goed uit-
gestrekte handstand platval zien 
op het verhoogde vlak, waar zij het 
één na hoogste cijfer op dat on-
derdeel voor kreeg, een 8,8. Op de 
balk en lange mat turnde ze vrij-
uit met hoge sprongen, maar was 
wat haastig en daardoor slordig in 
de uitvoering. Ze werd 10e van de 
19 deelneemsters met 7,6 gemid-
deld. Djoeke was preciezer in haar 
uitvoering en niet zo explosief. Ze 
had minder hoogte in de sprong 
en ook in de sprongen op mat en 
balk. Maar ze voerde alles heel rus-
tig en daardoor netter uit. Geluk-
kig had ze de balkoefening goed 
uit haar hoofd geleerd afgelopen 
week. Al haar cijfers lagen rond de 

8. Ze werd 8e met een gemiddel-
de van 7,8.
Eerste in dit niveau werd Lotte 
Roos van ODI met 8,5.

Grote concurrentie in niveau 12
Ook de zeven meiden van ni-
veau 12 waren al ver voor het be-
gin van de wedstrijd aan het intur-
nen. Zij waren zich bewust van de 
enorme concurrentie in dat niveau; 
niet alleen van de tegenpartij, maar 
ook van elkaar. Zij werden in twee 
groepjes verdeeld.
Isabella van der Knaap, Chinouk 
Zeeman en Melissa Misseyer be-
gonnen bij de mat. Daar turnde 
Melissa een moeilijker oefening, 
waar een handstandoverslag in-
zit en handstand- opduwen. Mooi 
uitgevoerd leverde dat een 8,6 op, 
de hoogste score van de drie mei-
den. Op de balk draaide ze een 
draai verkeerd om. Daar liet Isabel-
la een zeer stabiele oefening zien 
met een perfecte zweefstand. Alles 
rustig uitgevoerd. Chinouk neemt 
meer risico met de sprongen op de 
balk, hoog en ver. Zij kreeg hier de 
hoogste score, een 8,3. Dat kreeg 
ze ook bij de sprong, een 9,3! Daar 
legt ze de plank op drie pas afstand 

voor een mooie aanzweef naar de 
kast toe om daarna een prima 
handstand overslag te maken. Ook 
Isabella beheerst dit goed en kreeg 
een 9,1. Melissa sprong liever de 
halve draai en kreeg een 9,2.

In het andere groepje sprong Jet-
te Zuijderduin de mooiste zeer ge-
strekte overslag over de kast. Ook 
met drie pas afstand van de plank 
tot de kast en net als Chinouk een 
9,3. Bij de anderen moet het goed 
uitstrekken, vooral van de benen 
nog komen. Vooral voor Samantha 
Geres was het een overwinning dat 
ze de overslag met plank sprong 
op een wedstrijd. Zij haalde hier 
zelfs haar hoogste cijfer, een 8,4. 
Luca Hogenboom haalde dat op 
sprong met een halve draai platval 
én op de lange mat. Een goed re-
sultaat. Marwa Haroun stond heel 
stabiel op de balk; alles rustig, ho-
ge sprongen en een prachtig boven 
horizontaal gestrekt been bij de 
zweefstand. Alle meiden van KDO 
sprongen een handstandoverslag 
af in plaats van de arabier. Daar 
hadden ze de afgelopen trainingen 
goed op geoefend. Dat was te zien 
aan de uitvoering.

Medailles voor Chinouk en Jette
Trainster Bettie Sontrop was zeer 
benieuwd of en wie de medailles 
omgehangen zouden krijgen. Tess 
van Nieuwburg van Kwiek bleek 
de beste, met 8,8 gemiddeld. Daar-

na kwamen 5 KDO turnsters! Jette 
werd 2e met puntentotaal van 25,9 
en Chinouk werd 3e met 25,8. 

Voor beiden was er dus een mooie 
medaille voor hun 8,6 gemid-

deld. Melissa werd gedeeld 4e 
met 25,6 en Isabella daarachter 6e 
met 25,5 punten. Allebei 8,5 ge-
middeld. Marwa had de 7e plaats 
met 8,3. Luca werd 10e met 8,2 en 
Samantha 12e met 7,9

Poldertocht nieuw leven 
ingeblazen

Uithoorn/De Kwakel - De ver-
maarde Poldertocht door het 
mooie veenweidelandschap van 
de Uithoornse polder is deze win-
ter nieuw leven ingeblazen. De 
Poldertocht was een eeuw lang 
een traditie die door de slechte 
schaatswinters na 1997 en door de 
enorme uitbreiding van de bebou-
wing verloren is gegaan. Het initi-
atief van de plaatselijke schaats-
clubs heeft de bedoeling om de 
traditie nieuw leven in te blazen.
Er moeten daarvoor echter veel 
voorzieningen getroffen wor-
den die geheel uit eigen midde-
len moeten worden opgebracht. 
Daarom wordt nu begonnen met 
de helft van het traject in de Uit-
hoornse polder. Het is de bedoe-
ling dat de tocht uiteindelijk weer 
tot Bilderdam zal gaan, waarmee 
een parcours van 25 km gerea-
liseerd wordt. Het had maar wei-
nig gescheeld of de tocht was tij-
dens de vorige vorstperiode al ver-
reden. Zware sneeuwval gooide 
echter roet in het eten, in dit spe-
cifieke geval uiteraard sneeuw op 
het ijs. Een nieuwe vorstperiode 
lijkt zich volgens de laatste weer-
modellen op korte termijn aan te 
dienen. ‘Maar laat ik me niet weer 
blij maken met een gewonde mus,’ 
zegt Rayonhoofd Maarten Bregge-
man. ‘Maar mijn boormachine en 
schuifmaat liggen al weer voor het 
grijpen. Minimaal twaalf centime-
ter dik dient het ijs op het hele par-

cours te zijn. De laatste keer wa-
ren we er bijna. Alleen een plek op 
het Zijdelmeer voldeed niet aan de 
eisen. Of in dit geval ijsen.’ Rayon-
hoofd Molenvliet Albert Blommes-
tijn waarschuwt al te enthousiaste 
recreanten. ‘Denk niet dat het kan, 
wacht de bevindingen van de Ray-
onhoofden af. En ga zeker niet in 
je eentje op onderzoek uit, dat is 
de goden verzoeken. We hebben 
een gedegen onderzoeksmethode. 
Eerst gaat Maarten (Breggeman, 
red.) voorzichtig met zijn meetap-
paratuur op pad. Daarna volgen 
mijn vrouw Astrid en ik voorzich-
tig op de schaats. Nooit alleen zo-
als ik al zei. Als dat allemaal goed 
uitpakt komt vervolgens de uitba-
ter van café Hengelsport Ton van 
der Haak met zijn borstelmachi-
ne. Reken maar dat het dan kan’, 
aldus Blommestijn. Door de in-
zet van deze groep vrijwilligers, 
voorzitter van het Feestcomité Al-
bert Blommestijn, de immer actie-
ve Maarten Breggeman, de uitba-
ters van café Hengelsport Ton en 
Lydia en de enthousiaste ijsmees-
ters van Frisse Vreugde en nog en-
kele anderen kan dit unieke eve-
nement wellicht op korte termijn 
eindelijk weer eens doorgang vin-
den. Inschrijven kan in dat geval bij 
café Hengelsport, Zijdelveld 54, bij 
Frisse Vreugde, Fort De Kwakel en 
bij Poldersport Boterdijk 91. Meer 
informatie op www.poldertocht-
dekwakel-uithoorn.nl

Regio - Op 27 januari heeft Duik-
team Thamen uit Aalsmeer met elf 
duikers een ijsduik gemaakt in de 
Vinkeveense Plassen bij Eiland één. 
Het bleef tot ’s morgens vroeg span-
nend of het evenement doorgang 
kon vinden vanwege de voorspel-
de ijzel. Hoewel de regen met bak-
ken tegelijk naar beneden kwam 
was het de laatste kans voor de dooi 
in zou zetten. Het ijs bleek maar net 
dik genoeg om op te staan, zodat 
niemand zonder duikpak op het ijs 
mocht komen. Zowel de duikers als 
de standbyduiker en de lijnmeester 
waren gezekerd met een touw aan 
de wal. Geen overbodige luxe bleek 

later toen zij met zijn allen door het 
ijs zakten. Nadat iedereen weer met 
beide benen op het ijs stond, gingen 
de duikers weer lustig verder met 
duiken. Maar liefst vier Thamen-
duikers maakten hun eerste ijsduik. 
Met twee duikers tegelijk verkenden 
zij de onderkant van het ijs.

Op de kant werd de inwendige 
mens door de evenementencom-
missie inmiddels voorzien van cho-
colademelk met rum en slagroom 
en erwten- en tomatensoep. Duik-
team Thamen kan dan ook, ondanks 
het slechte weer, terugkijken op een 
zeer geslaagde dag.

Ondanks regen geslaagde 
ijsduik Duikteam Thamen

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 31 januari 
is de zevende ronde van de tweede 
cyclus bij Bridgeclub ABC gespeeld. 
Het is al weer de voorlaatste ron-
de in de tweede cyclus en iedereen 
leek erg nerveus. Zowel in de A-lijn 
als de B-lijn konden de koplopers 
hun gebruikelijke niveau niet halen, 
wat tot gevolg heeft dat de compe-
titie nog spannender wordt met nog 
een ronde te gaan. Toen bijna ieder-
een aanwezig was opende de wed-
strijdbegeleiding deze zitting.
Er werd aan 15 tafels gebridged, he-
laas een stilstaande ronde in de A-
lijn. Acht in de A-lijn en zeven in de 
B-lijn.

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Ciny v.d. Elsen en Ria 
Prager met 58,68%.
De medebridgers zagen het al bij 
binnenkomst van dit paar, zij wa-
ren zo geconcentreerd, groeten kon 
maar met moeite en die blik in de 
ogen! Helaas spelen zij buiten me-
dedingen mee, omdat zij pas sinds 
kort weer tot elkaar veroordeeld 
zijn. Tweede werd het paar Cor-
ry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 
55,835%, een paar van wie een tijd-
je niets van is gehoord, maar bij een 
offday van de koplopers namen zij 
hun kans waar. Derde werd het paar 
Bep Soppe en Ria Wezenberg met 
57,00%. 

B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Marthe Pijnappels 
en Rina Smit met 59,72 %, dit paar 
speelt nog wat langzaam maar blijk-

baar zeer degelijk. Tweede werd het 
paar Frits Uleman en Gerard Prager 
met 56,94%, het zal wel feest zijn 
in huize Prager, een eerste en een 
tweede plaats komt niet alle dagen 
voor. Derde werd het echtpaar Coby 
en Joop Buskermolen met 56,60%, 
dit paar speelt normaal heel goed, 
maar was waarschijnlijk wat van 
slag de laatste weken.

Competitiestand
In de A-lijn staat het paar Siep Lig-
tenberg en Piet Hoogenboom nog 
altijd eerste met een gemiddelde 
score van 55,6%, Siep kon het met 
een gelegenheidspartner niet hele-
maal waarmaken en het lag niet aan 
de partner: Siep miste haar Piet.
Tweede is het paar Addie de Zwart 
en Jeannet Vermey met 54,66%.Der-
de is het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 52,87%.
Deze laatste twee paren konden met 
een score van net boven de 50% 
nog iets van hun reputatie waarma-
ken en zitten het eerste paar dicht 
op de hielen. In de B-lijn staan Aja 
Bijsterbosch en John de Haan nog 
altijd eerste met 55,49%.
Zij hadden deze ochtend ook niet 
zo’n goede start, maar om dan ge-
lijk maar te gaan zeggen dat zij lie-
ver in de B-lijn blijven is een slecht 
excuus.
Tweede is het paar Riet Bezuyen 
en Wim Egbers met 52,94% en der-
de het paar Frits Uleman en Gerard 
Prager met 52,88%.

De laatste twee paren gaan als een 
speer en doen hun uiterste best om 
in de A-lijn te komen.

Reddingsbrigade zwemmen 
af volgens nieuwe eisen
Uithoorn - Op zaterdag 2 februa-
ri zijn examinatoren van Reddings-
brigade Nederland gekomen om de 
leden van de Uithoornse Reddings-
brigade te beoordelen tijdens het 
afzwemmen. Het was dit jaar ex-
tra spannend omdat er vernieuwde 
brevetten en dus ook eisen waren. 
Deze eisen zijn internationaal gelijk 
gesteld waardoor er flink geoefend 
moest worden om het juiste niveau 
te behalen. Behalve het ‘normale’ 
zwemmen moest er ook met hulp- 
en reddingsmiddelen gezwommen 
worden. 
De afgelopen maanden was er on-
der andere druk geoefend in het, 
volledig gekleed (!) zwemmen met 
een reddingsvest of het blijven drij-
ven op een plastic tas. Ook kwam 
het redden van een ander met een 
redding klos, rescue can (bekend 
van Baywatch) of een simpele tuin-
slang aan de orde.

Geslaagden
Junior redder 1: Sanae Akachkach, 

Lillianne Baas, Geerthe Kolkman, 
Dilayna zsay, Jazzy Jay Schoute en 
Marijn Topman.
Junior redder 2: Coert van Dinter, 
Carlijn Dorlandt en Gitta Jakob.
Junior redder 3: Boanne Aué, Eli-
se Baas, Lorenzo Bindemann, Max 
Dorlandt, Brandon Kuda Liyanage, 
Tim van de Kuilen, Noah Schoute, 
Annabel Thiesen, Roy van Tol en He-
rald Veldman.
Junior redder 4: Bas van Dam, Nick 
Dorlandt, Marnick Kolkman, Tess 
Koningen, Bram Roelofsen, Ellis 
Topman en Luke van der Zande.
Zwemmend Redder 1: Yousra 
Akachkach, Amani Baker, Romy En-
de van Maanen en Marit Spekman.
Zwemmend Redder 2: Danny Ko-
ningen en Ghislaine Pattiasina
Zwemmend Redder 3: Jewan Kod-
de, Luuk Meijles en Andrea Veld-
man.

Zwemmend Redder 4: Mariëlle 
Schoonderwoerd en Marije van der 
Werf.

Spannende ontknoping 
driebanden DRv
Regio - Tijdens de laatste speel-
avond van de reguliere driebanden-
competitie is Jos Lugtigheid er on-
danks een riante uitgangspositie 
niet in geslaagd zijn kampioenstitel 
te prolongeren. In een directe con-
frontatie met Hans van Eijk moest 
hij in beide partijen duidelijk het on-
derspit delven, waardoor Hans op 
zeer koelbloedige wijze zijn titelas-
piraties waar maakte en het kampi-
oenschap voor zich opeiste.
Afgelopen vrijdagavond 18 janua-
ri waren er voor aanvang van deze 
laatste speelavond zeker nog drie 
titelkandidaten in de race, namelijk 
Jos Lugtigheid (27 wedstrijdpun-
ten), Henk Doornekamp (26 wed-
strijdpunten) en Hans van Eijk (25 
wedstrijdpunten). Alles was dus nog 
mogelijk. Zowel Jos als Henk waren 
echter blijkbaar niet geheel tegen 
de druk bestand, waardoor Hans er 
volgens het bekende spreekwoord 
als lachende derde met de buit van-
door ging. Zeer gedecideerd scoor-
de hij in respectievelijk 33 en 38 
beurten zijn 17 te maken carambo-
les, waarmee hij Jos Lugtigheid met 
lege handen achterliet. Hans bracht 
zijn puntentotaal zodoende op 30, 
terwijl Jos geen enkel wedstrijdpunt 
aan zijn totaal toevoegde.
Henk Doornekamp begon ook 
slecht in zijn eerste partij tegen Nick 
van de Veerdonk en verloor kans-
loos. In zijn tweede partij gooide hij 
echter alle schroom van zich af en 
was in 22 beurten uit met een for-
midabel moyenne van 0.773. Met 

de drie behaalde wedstrijdpunten 
kwam hij niettemin net tekort voor 
een eventueel kampioenschap. Nick 
belandde vanwege zijn driepunter 
in de eerste partij op een verdien-
stelijke vijfde plaats in de eindrang-
schikking.

Eer
De overige deelnemers speelden 
min of meer om de eer, al had Bert 
Loogman nog een theoretische kans 
voor de titel. Ondanks zijn blessure 
was Bert gelukkig weer van de partij, 
al speelde deze handicap hem nog 
duidelijk parten. In zijn eerste par-
tij tegen Nico van Soeren kwam hij 
zodoende toch tekort voor de winst, 
doch in de tweede partij gaf hij Nico 
nadrukkelijk het nakijken met een 
fantastisch moyenne van 0.706. Zijn 
vierde positie kwam hierdoor niet in 
gevaar. Paul Huzemeier en Jim van 
Zwieten toonden karakter en brach-
ten over en weer een evenwichtige 
prestatie tot stand. Vooral Jim was 
goed op dreef en scoorde er met 
name in de eerste partij driftig op 
los. In 27 beurten had hij zijn 18 ca-
ramboles te pakken (gem. 0.667). In 
de tweede partij kwamen de heren 
remise overeen met 37 beurten. He-
ro Janzing en Pim de Jager legden 
twee zeer spannende partijen op 
het groene laken, waarbij ze beur-
telings de partij in winst wisten om 
te zetten, zij het dat in beide partijen 
sprake was van een narrow escape 
met voor beiden een ruime voldoen-
de qua moyenne. 

Nieuw!
Schermen in Uithoorn
Uithoorn - Schermvereniging Tré-
ville opent op 1 maart a.s. zijn deu-
ren in Uithoorn.

Om kinderen van 6 t/m 12 jaar met 
de schermsport te laten kennisma-
ken organiseert Tréville een intro-
ductiecursus. De cursus bestaat uit 
vier lessen van één uur op de vrij-
dagmiddag 1, 8, 15 en 22 maart.
Kinderen van 6 t/m 9 jaar van 17.00 
tot 18.00 uur
Kinderen van 10 t/m 12 jaar van 
18.00 tot 19.00 uur

Tijdens de cursus leren zij de begin-
selen van het schermen zoals de ba-
sishouding en het voetenwerk. Ook 
wordt aandacht besteed aan de ver-
schillende manieren van aanvallen 
en verdedigen. 
De lessen worden gegeven in de 
gymnastiekzaal van de Praktijk-
school aan Legmeerplein 55 (tegen-
over het KNA-gebouw).

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op haar website en dat is: 
www.schermschool-treville.nl
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Over op parencompetitie bij 
Bridge Club De Legmeer
Uithoorn - Het viertallen werd weer 
even ingeruild voor de tweede ron-
de parencompetitie waardoor een 
aangepaste tactiek nodig was. In de 
A-lijn lukte dat Jan Egbers & Ben 
Remmers het beste met een eerste 
plaats als gevolg van 62,92%. Ook 
Renske & Kees Visser hadden een 
opsteker als tweede met 61,67%. 
Deze positie moesten ze weliswaar 
delen met Cees Bergkamp & Ruud 

Lesmeister, maar dat zijn natuurlijk 
niet de minsten van deze lijn. Laatst-
genoemden gaan na twee zittingen 
zelfs aan de leiding.
Wouda Roos & Gijs de Ruiter pres-
teerden duidelijk beter dan met 
het viertallen en deelden de vierde 
en vijfde plaats met Joop van Delft 
& Frans Kaandorp met voor ieder 
57,50%. In de B-lijn een uitstekende 
avond voor Cobie Bruine de Bruin & 

Parencompetitie Bvk halverwege
De Kwakel - Drie  van de zes speel-
avonden van de 3e van 5 series  ‘pa-
ren’ bij de BVK zitten erop, dus zijn  
ze precies halverwege de paren-
competitie van dit seizoen.
In de A-lijn is het bovenin span-
nend, want hier is het verschil tus-
sen de huidige nummer 1 en num-
mer 4 slechts 1,22%. In zowel de B- 
als  de C-lijn zijn er 2 paren die ver 
boven de rest uitsteken en kan de 
rest slechts hopen op een inzinking 
van een van die 2 paren. 
De A-lijn kende deze avond een 
weinig voorkomende gedeelde 
1e/2e plaats en wel voor de paren 
Margo Zuidema-Francis Terra en 

Jan en Janny Streng met beiden dus 
58,33%.
Nelly Vork en Andre Verhoef wer-
den met 56,6% 3e en zij voeren de 
totaalranglijst aan met 55,39% ge-
middeld. 
Atie en Wan Overwater kunnen van 
dat gemiddelde alleen maar dro-
men. Zij staan na de laatste donder-
dag van januari helemaal aan de an-
dere kant van die totaalstand, mede 
door hun -40 score van deze avond, 
waarmee zij ook deze keer als eer-
ste werden genoemd bij het ople-
zen  van de daguitslag.
Als laatste in de B-lijn werden Ria 
Broers en Loes Schijf opgenoemd 

Streekderby levert ruim 1.600 euro op voor 
het Ronald McDonald kinderfonds
De Kwakel - Rondom de wedstrijd 
KDO-Legmeervogels was er een 
blinde poule georganiseerd ten be-
hoeve van het Ronald McDonald 
Kinderfonds. Voor 1 euro per stuk 
kon iedereen een unieke rust- en 
eindstand kopen. Door de Kwakel-
se selectie werden er fanatiek loten 

verkocht, waardoor er uiteindelijk 
maar liefst 1.000 loten aan de man 
werden gebracht.
Op voorhand was de afspraak ge-
maakt dat er één vijfde van de op-
brengst naar het winnende lotnum-
mer zou gaan en de overige 80% 
naar het Ronald McDonald Kinder-

keepers opgelet
Uithoorn - Op woensdag 20 
februari a.s. organiseert Leg-
meervogels in samenwerking 
met Frans Hoek een groot eve-
nement voor keepers.
Frans Hoek is voor alle keepers 
natuurlijk bekend als keeper-
trainer van Ajax, Bayern Mün-
chen en Oranje. Alle keepers, 
ook de meisjesselectie of niet-
selectie zijn welkom. Maar het 
aantal plaatsen is beperkt, dus 

schrijf je snel in. Ben je er bij, 
dan doe je automatisch mee 
met de ‘beste Keeper van Ne-
derland’ competitie.

De kosten bedragen 19,90 eu-
ro per deelnemer (incl lunch-
pakket) en kunnen alleen op de 
dag zelf bij Legmeervogels wor-
den voldaan (pin of contant). 
Meer weten? franshoekkee-
persdag@legmeervogels.nl

Lekker in je vel
met Myline!

Uithoorn - Al vaak geprobeerd 
om kilo’s kwijt te raken? Daar-
na toch weer teruggevallen in 
de oude gewoonten? Afvallen 
is geen magie. Myline maakt het 
mogelijk. Al meer dan 700.000 
mensen zijn met Myline succes-
vol afgeslankt met een blijvend 
resultaat. Bewezen succes dus! 
De meeste diëten beloven een 
droomsucces, wat niet te halen 
is. Op de korte termijn veel ki-
lo’s verliezen is geen oplossing, 
want ‘slank worden’ gebeurt 
niet alleen in je maag, maar in je 
hele lichaam en in je hoofd. Ie-
der mens heeft het figuur waar-
bij hij/zij zich lekker in zijn/haar 
vel voelt. Het Myline programma 
helpt je hierbij dit te vinden en 
ook te houden.
Daarvoor moet je één ding 
doen: kom in beweging!
 
Myline motiveert
De Myline 8 weken cursus met 
8 groepsbijeenkomsten zal je al-
ledaagse leven veranderen. Sa-

men met andere deelnemers 
leer je de samenwerking tussen 
gezonde voeding, goede trai-
ning en een positieve levensin-
stelling. Je verbetert je figuur, 
wordt beter in prestaties, wordt 
dynamischer en geniet je van 
lekkere gerechten zonder hon-
ger te hoeven lijden. Tot nu toe 
hebben meer dan 700.000 suc-
cesvolle deelnemers in Duits-
land aan de cursus meegedaan. 
Gemiddeld zijn de deelnemers 
6,5 kilo aan gewicht kwijtge-
raakt. Bij de eerste Myline cur-
sus bij Amstelhof raakte één 
van de deelnemers zelfs 18 ki-
lo kwijt binnen 8 weken! Verder 
is er aangetoond dat 3 jaar na 
de cursusdeelname 65% van de 
deelnemers nog het behaalde 
gewicht heeft!

De eerstvolgende cursus gaat 
van start op woensdag 27 fe-
bruari.
Voor meer info zie advertentie 
van Amstelhof in deze krant.

fonds. Er waren twee kleuren: geel 
en rood in omloop met elk 500 cij-
fers.
Na negentig minuten voetballen 
bleek lotnummer 468 de winnende 
combinatie te zijn. Het gele lot was 
in handen van Legmeervogels re-
porter Hans Heere, de eigenaar van 

Prima hervatting 
competitie voor kDO 2
De Kwakel - Voor het tweede elftal 
van KDO stond afgelopen zondag 
de thuiswedstrijd tegen Velsen 2 op 
het programma. In de heenwedstrijd 
eerder dit seizoen verloor het twee-
de, enigszins geflatteerd, ruim met 
3-0. KDO was er dus alles aan gele-
gen om revanche te nemen op deze 
nederlaag en de tweede seizoens-
helft goed te beginnen.

Tot grote vreugde van de Kwake-
laars wist invaller KDO 7-speler Pa-
trick van de Nesse het tweede al 
na drie minuten spelen op een 1-0 
voorsprong te brengen. Na een goe-
de loopactie van Elton Shehu, kwam 
Elton in kansrijke positie, zijn inzet 
werd gekeerd, waarna Patrick uit 
de rebound op prima wijze KDO 2 
op voorsprong wist te brengen. Een 
fantastische opsteker voor het kei-
hard strijdende tweede. Naarmate 
de eerste helft vorderde golfde de 
wedstrijd op en neer, waarbij KDO 

het voordeel had dat zij de wind in 
de rug hadden, waardoor Velsen het 
regelmatig lastig had met voorna-
melijk lange ballen. Na een half uur 
spelen kwam Velsen toch op gelij-
ke hoogte nadat een schot vanaf de 
rand van het zestienmetergebied 
een rare wending mee kreeg, waar-
door het 1-1 werd, waarmee ook de 
rust werd bereikt.

Moeilijk
In de tweede helft leek KDO het op 
voorhand erg moeilijk te krijgen te-
gen de nummer twee van de rang-
lijst. De verwachting was dat Vel-
sen, met het windvoordeel, uitein-
delijk beter in de wedstrijd zou ko-
men, maar niks bleek minder waar. 

In de 48e minuut was het opnieuw 
Patrick van de Nesse die wist te sco-
ren. Na een prima solo van aanvoer-
der Martin Bax, die ternauwernood 
zijn schot zag stranden op de doel-

het rode lotnummer is tot op heden 
niet bekend. Degene die in het bezit 
is van het rode lotnummer 468 kan 
zich melden bij René de Jong ach-
ter de bar in de kantine.
Nog veel belangrijker was het feit 
dat er 800 euro werd opgehaald 
voor het goede doel, wat later in de 
middag nog werd verdubbeld door 
een anonieme geldschieter. Een 
schitterende opbrengst van ruim 
1.600 euro, waarbij iedereen enorm 
wordt bedankt voor zijn of haar bij-
drage, super!

en dat houdt in dat zij dus 1e wer-
den met 61,01%. Vooral voor Loes 
was dit extra mooi, omdat manlief 
Wim met partner Riet Koot uitgere-
kend laatste waren geworden. Ge-
middeld scoorde de familie Schijf 
daardoor toch nog (bijna) 50%.
Eefke Backers en Marianne Kamp 
wisten hun wederhelften opnieuw 
voor te blijven. Zij werden 2e met 
59,82%. Ook in de totaalstand staan 
de nummers 1 en 2 van deze avond 
in dezelfde volgorde. Het gat tussen 
nummer 2 en 3 bedraagt ruim 4,5% 
gemiddeld. 
De 3e plaats was deze keer met 
58,04% voor Greet de Jong en Roel 

Knaap.
In de C-lijn succes voor Mayke 
Dekker en Corrie van der Peet. Met 
maar liefst 68,75% verpletterden 
zij de ‘concurrentie en zij verover-
den daarmee en passant ook de 
1e plaats in de totaalstand met een 
fraai gemiddelde van 62,3%.

Janny Snabel en Vrony van Veen 
waren ‘best of the rest’ met 54,69%, 
terwijl Hettie Kesting en Addie de 
Zwart hun degelijke scores van de 
afgelopen weken een goed vervolg 
gaven met 54,17%, goed voor de 3e 
plaats.
Ook in deze lijn zoals gezegd een 
sterke kopgroep van 2 paren met 
een voorsprong op nummer 3 van 
4,6%.

Trudie Zandbergen die eerste wer-
den met 59,58%. Gerda Bosboom & 
Anneke v/d Zeeuw haalden 55,83% 
binnen en werden daar nipt tweede 
mee. De achtervolgers die ze op de 
hielen zaten waren Heleen & Mees 
v/d Roest en Tonny & Otto Steegstra 
die op 55,42% uitkwamen.
Hulde voor de nestor van de club, 
Lous Bakker werd met Debora van 
Zantwijk vijfde met 52,92%. In de C- 

lijn stegen Atie de Jong & Evert We-
vers tot grote hoogte met een top-
score van 62,92%. Klaas Verrips & 
Anneke de Weerdt eindigden gelijk 
met Maria Baas & Co de Weerdt als 
twee en drie met 56% precies. An-
ton Berkelaar & Wil van der Meer 
kwamen op vier uit met 55,42% en 
Wies Gloudemans & Rie Sudmeyer 
sloten de best of five af met 52%.
Volgende keer de derde zitting pa-
ren. Wekt het ook uw interesse, 
kom dan meedoen op de woens-
dagavond vanaf 19.45 uur in de 
barzaal van sporthal De Scheg. 
Voor inlichtingen het secretariaat:  
gerdaschavemaker@live.nl  of per 
telefoon 0297 567458.

Titelverdediger bij Quakeltoernooi 
door oog van de naald

De Kwakel - De vierde heren-
avond van het Quakeltoernooi 
werd geopend door Intro Perso-
neel en FC De Harde Puntjes. Na 
een prima aanval kwam Intro Per-
soneel op een 1-0 voorsprong. Kort 
daarna maakten zij ook de 2-0. Uit-
eindelijk bleek het een eenvoudi-
ge wedstrijd voor Intro Personeel te 
zijn, een 3-0 overwinning. De 2de 
wedstrijd van de avond maakte de 
uittredend kampioen Mantel M. FC 
Bosnië z’n opwachting. Mantel M. 
FC Bosnië kwam op een snelle 1-0 
voorsprong en wist de wedstrijd 
heel simpel van Dennis en de Aan-
nemers met 9-0 te winnen. De 3de 
wedstrijd tussen fam. Verbruggen 
en Dennis en de Aannemers (2) 
verloopt gelijkwaardig, maar uitein-
delijk wist fam. Verbruggen aan het 
langste eind te trekken. Zij wonnen 
hun 1ste wedstrijd met 4-2.

De 1ste wedstrijd van de 2de speel-
ronde ging tussen Intro Personeel 
en Mantel M. FC Bosnië. Mogelijk 
al de beslissingswedstrijd van deze 
avond. Intro Personeel liet meteen 
met 2 ballen op de paal zien dat ze 
mee wilden strijden om de over-
winning van de avond. Toch kwam 
Mantel M. FC Bosnië na 5 minu-
ten op een 1-0 voorsprong. Tijdens 
een manmeersituatie kwam Intro 
Personeel langszij. Nog 5 minuten 
te gaan! Na een zeer spannende 
wedstrijd werden de punten onder-

ling verdeeld. Vervolgens speelden 
Dennis en de Aannemers onderling 
tegen elkaar. De eindstand van de 
wedstrijd was 3-2, welke gedenk-
waardig werd afgesloten met een 
mooi moment voor Dennis Vlas-
man. Hij kreeg uit handen van z’n 
vrienden een ingelijst voetbalshirt 
waarin het team speelde. De laat-
ste wedstrijd van de 3de speelron-
de ging tussen fam. Verbruggen en 
FC De Harde Puntjes. Mocht fam. 
Verbruggen willen meestrijden, dan 
moesten zij deze wedstrijd winnen. 
Na een gelijkopgaande wedstrijd 
kwamen FC De Harde Puntjes hal-
verwege op een 1-0 voorsprong. In 
de laatste speelminuut kwam fam. 
Verbruggen door een terecht gege-
ven penalty langszij, eindstand 1-1.
Dennis en de Aannemers (1) wis-
ten hun 3de wedstrijd verrassend 
met 3-1 te winnen van Intro Perso-
neel. Ook FC De Harde Puntjes wis-
ten hun 3de wedstrijd op een ge-
lukkige wijze met 2-0 te winnen 
van Dennis en de Aannemers (2) 
en Mantel M. FC Bosnië wisten hun 
wedstrijd eenvoudig te winnen van 
Fam. Verbruggen met 5-1.
Na de 3de speelronde hadden 3 
ploegen (Intro Personeel, FC De 
Harde Puntjes en Fam. Verbrug-
gen) 4 punten, Dennis en de Aan-
nemers (1) 6 punten en Mantel M. 
FC Bosnië 7 punten. De strijd om 
de finaleplaats leek tussen het ver-
rassende team Dennis en de Aan-

nemers (1) en de uittredend kampi-
oen Mantel M. FC Bosnië te gaan. 
Na 10 seconden spelen kwam fam. 
Verbruggen op een 1-0 voorsprong 
tegen Dennis en de Aannemers (1). 
En niet veel later werd het ook nog 
eens 2-0. Dennis en de Aannemers 
moesten iets gaan forceren, maar 
kwamen diverse keren de uitste-
kende keeper van fam. Verbruggen 
of het ijzer tegen. Uiteindelijk werd 
het 3-0. De volgende wedstrijd ging 
tussen Mantel M. FC Bosnië en FC 
De Harde Puntjes. Deze wedstrijd 
mondde uit in een daverende ver-
rassing van de avond. FC De Har-
de Puntjes waren met 2-0 te sterk 
voor de titelverdediger Mantel M. 
FC Bosnië. Dit hield in dat na 4 
speelrondes er 4 ploegen 7 pun-
ten hadden, namelijk Intro Perso-
neel, FC De Harde Puntjes, Mantel 
M. FC Bosnië en fam. Verbruggen. 
Wie van deze 4 ploegen weet de fi-
naleavond te bereiken? 

De 1ste wedstrijd van de laatste 
speelronde ging tussen Intro Per-
soneel en fam. Verbruggen. Halver-
wege de wedstrijd kwam Intro Per-
soneel op een 1-0 voorsprong. Niet 
veel later maakte fam. Verbruggen 
de gelijkmaker. Na diverse kan-
sen aan beide kanten bereikte de-
ze wedstrijd een gelijke stand van 
1-1. De 2de wedstrijd van de laat-
ste speelronde gaat tussen Den-
nis en de Aannemers (2) en Mantel 

M. FC Bosnië. Mantel M. FC Bos-
nië moest winnen, maar dan nog 
waren zij afhankelijk van het resul-
taat van de laatste wedstrijd tus-
sen Dennis en de Aannemers (1) 
en FC De Harde Puntjes. Mantel 
M. FC Bosnië kwam snel op voor-
sprong en liepen snel uit naar een 
3-0 voorsprong. Uiteindelijk be-
reikte de wedstrijd een 3-1 eind-
stand. In de laatste wedstrijd van 
de avond hoefde FC De Harde 
Puntje alleen nog maar te winnen 
om zich te plaatsen voor de finale-
avond. Dit omdat het onderling re-
sultaat als eerste telt. FC De Har-
de Puntjes hadden namelijk hun 
wedstrijd gewonnen van Mantel 
M. FC Bosnië. De wedstrijd ging 
lang gelijk op tussen beide ploe-
gen met goede kansen voor Den-

nis en de Aannemers (1). Uiteinde-
lijk wisten zij dan een kans te be-
nutten en kwamen zij op een 1-0 
voorsprong. Dit hield in dat Man-
tel M. FC Bosnië met deze tussen-
stand door naar de finale zou zijn. 
Niet veel later wisten Dennis en de 
Aannemers ook op 2-0 voorsprong 
te komen. De wedstrijd leek beslist! 
FC De Harde Puntjes ging forceren, 
maar het was niet genoeg. De wed-
strijd eindigde in een 4-1 overwin-
ning voor Dennis en de Aannemers 
(1). Door dit resultaat weet de titel-
verdediger Mantel M. FC Bosnië de 
finaleavond op een zenuwslopende 
wijze te bereiken.

De eindstand van deze avond is:
Mantel M. FC Bosnië 10 pnt
Dennis en de Aannemers (1) 9 pnt

Intro Personeel 8 pnt
Fam. Verbruggen 8 pnt
FC De Harde Puntjes 7 pnt
Dennis en de Aannemers (2) 0 pnt
Ook op deze voetbalavond is er 
weer geld opgehaald ter bestrijding 
van de ziekte ALS en dan in het bij-
zonder ter ondersteuning van Team 
Frank dat de Mont Ventoux zal be-
klimmen in het kader van de Tour 
Du ALS.

Het Quakeltoernooi krijgt op zater-
dag 2 februari een vervolg met de 
laatste herenavond.
De teams van Hard Hoog Hertha, 
Gonnes, FC Lejaam, Jong KDO, het 
Bierteam en Fam. Hogerwerf zullen 
dan de strijd met elkaar aangaan 
om de laatste plaats in de finale te 
bemachtigen. 

man van Velsen, was Patrick we-
derom scherp in de rebound. Van 
de Nesse,  die vanaf rechts in deze 
wedstrijd uitstekend functioneerde, 
aarzelde geen moment en schoot 
de 2-1 binnen. In het restant van de 
tweede helft werd het een erg open 
wedstrijd, waarbij Paul Hogerwerf in 
kansrijke positie vanaf vijf meter de 
3-1 voor het inschieten had, maar 
zijn schot ging rakelings over. Vel-
sen kon geen vuist maken en ging 
mee in het ritme van de Kwakelaars. 
Na ruim negentig minuten spelen 
floot de goedleidende scheidsrech-
ter af, waardoor KDO drie punten 
kon bijschrijven in zijn totaal. Door 
deze prima overwinning is het twee-
de gestegen naar de zevende plaats 
op de ranglijst.

Een plek waarvoor iedereen voor-
afgaande van het seizoen getekend 
zou hebben. Aanstaande zondag 
is het tweede vrij, waarna op zon-
dag 17 februari de uitwedstrijd te-
gen nummer acht HBC 2 gespeeld 
zal gaan worden. Hopelijk kan KDO 
de goede lijn vasthouden en zich 
zo snel mogelijk veilig spelen uit de 
degradatiezone.

Ups en downs bij Bvk
De Kwakel - Bridge Vereni-
ging De Kwakel kent zijn ups en 
downs, zo bleek ook weer twee 
weken geleden. Omdat Cor ook 
nog een aantal keren van tafel 
werd geroepen om onregelma-
tigheden aan andere tafels op te 
lossen had hij zijn hoofd niet he-
lemaal bij zijn eigen spel. Dat re-
sulteerde na hun fraaie 1e plaats 
van vorige week nu in een plek 
helemaal aan de andere kant 
van de ranglijst voor paar Bader-
Hendrix. 
Andersom kan het ook, want na 
hun voorlaatste plaats van twee 
weken geleden wisten Anne-
ke Karlas en Jaap Verhoef deze 
wedstrijd de op een na hoogste 
plaats te behalen met 58,75%. 
Zij moesten alleen hun meer-
dere erkennen in Huub en Kit-

ty van Beem, die 59,58% noteer-
den. Nelly Vork en Andre Ver-
hoef completeerden de top 3 
met 57,5%.
 
In de B-lijn werden de hoogste 
scores verdeeld onder de echt-
paren Backers en Kamp. Mari-
anne en Eefke veroverden de 1e 
plaats met 59,38%, waarmee zij 
hun echtgenoten dus het nakij-
ken gaven. Huub en Piet-Hein 
behaalden 57,99% en met die re-
sultaten konden zij alle 4 goed-
gemutst naar Uithoorn terugke-
ren. Dat gold ook voor Ineke Hil-
liard en Huib van Geffen, die 3e 
werden met 54,03%. Riet en Wim 
Beijer konden het deze avond 
niet bijbenen en dat leverde hen 
de 15e plaats op in een veld van 
15 paren.

Merkwaardige uitslag 
In de C-lijn zagen we een zeer 
merkwaardige uitslag. Maar 
liefst 5 paren scoorden boven de 
60% en aan de andere kant wa-
ren er 5 paren met een score la-
ger dan 41,33%. Tussen de num-
mer 9 en 10 van de daguitslag 
zat een gat van 10%(!!) Van al 
die 60+ers waren Trudy Fernhout 
en Thecla Borggreven de primus 
inter pares met 65,83%. Op een 
gedeelde 2e/3e plaats eindigden 
Jose Moller-Yvonne Koestal en 
Nico en Jannie Koning. met 65% 
precies. In dit geval moeten ook 
de nummers 4 en 5 toch wel ge-
noemd worden. Met 62,5% wer-
den Mayke Dekker en Corrie van 
der Peet 4e en Addie de Zwart en 
Hetty Kesting completeerden het 
quintet 60+ers met 61,25%.
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