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Editie: Uithoorn, De Kwakel

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

Deze zondag €

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

5,- korting!

3

€ 9,

Wasprogramma 1 € 14,50

Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open zondag: 10.00-16.00 uur

50

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

DONDERDAG 6 T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI

www.goudwisselkantoor.nl

G-STAR/DIESEL/PALL MALL/JACK&JONES
LTB/CARS/PETROL/ONLY/VERO MODA

KORTINGEN

De Schans geeft het CDA als voorbeeld van sfeer en minder beton.

CDA wil meer sfeer en minder
beton in nieuwe dorpscentrum

H.
H. Heyermanslaan
Heyermanslaan
2 - Uithoorn
2 H.
Uithoorn
Heyermanslaan 2 - Uithoorn

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

VALENTIJN WIJN
VERLEIDELIJKE
ARGENTIJN!

FINCA PASIÓN
Miamor Malbec

6 FLESSEN
+ 1 FLES

EXTRA

GELDIG T/M
ZATERDAG
1 MAART
2014

€ 7.49

Uithoorn - Onlangs vergaderde
de gemeenteraad over het voorstel van het College over de planontwikkeling voor het dorpscentrum. Het oorspronkelijke plan om
ondergronds parkeren te combineren met een gezellig plein met daaromheen winkels en woningen is
van tafel. Het college stelt nu voor,
volgens eigen zeggen gedwongen
door de economische realiteit, om
massiever te bouwen en om het autoverkeer vanuit Amstelhoek over
de Irenebrug via een oprit naar de
2de verdieping van de parkeergarage te geleiden. Het CDA heeft tegen
gestemd.
Al zijn deze nieuwe plannen van het
College nog in een beginstadium,
het CDA heeft hierover de noodklok geluid. Het CDA is groot voorstander van een nieuw, aaneengesloten dorpscentrum waar het naast
goed winkelen ook goed vertoeven
is. Ook moeten de plannen passen
bij de schaal van Uithoorn en moet
er sfeer worden teruggebracht. Het
CDA meent dat je voor het dorps-

centrum maar één gelegenheid
hebt om het goed te doen en dat is
nu. Op dit moment zijn er drie ontwikkelingen die het ideaal van een
gezellig winkelcentrum met plein
waar het goed vertoeven is in gevaar brengen. * De voorgestelde
oprit vanaf de Irenebrug helemaal
naar het huidige parkeerdak van het
Amstelplein.*Het geplande massieve
hoge bouwwerk, een soort Amstelplein 2, op de plaats van het huidige wegtracé nabij de kruising met
de Laan van Meerwijk, op de plaats
van de voormalige burgemeesterswoning en de plek waar de woningen zijn aangekocht en gesloopt
(het huidige marktterrein) en de
pleinfunctie als hart van het nieuwe
centrum lijkt in deze plannen meer
op een stip tussen parkeergarages
dan een leefbaar en gezellig plein
dat de twee dorpshelften met elkaar
gaat verbinden.
Amendement
Om de kwaliteit van de plannen beter te borgen en het college met
duidelijke kaders op pad te sturen

in hun gesprekken met de ontwikkelaars heeft het CDA een amendement ingediend om de cruciale schoonheidsfoutjes te corrigeren. Voorgesteld wordt om bij verdere ontwikkelingen uit te gaan van
een combinatie van bovengronds en
waar mogelijk ondergronds parkeren, zodanig dat er vanaf de Irenebrug geen bovengrondse oprit nodig is naar de huidige parkeergarage boven het winkelcentrum Amstelplein. Daarnaast wil het CDA dat
de plannen voor massieve bouwwerken worden aangepast naar karakteristieke bouwwerken met gezellig sfeerbeeld. Tot slot stelt het
CDA voor de pleinfunctie als gezellige verblijfsplaats meer in de plannen naar voren te laten komen als
hart van het nieuw te vormen centrum. Het amendement kreeg geen
steun van de andere gemeenteraadsfracties en werd verworpen.
Het CDA liet weten, zich niet neer te
leggen bij dit feit en elke gelegenheid te benutten om haar idealen
voor een mooi gezellig dorpscentrum uitgevoerd te krijgen.
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HARTELUST B.V.

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Carnaval der Dieren bij
Het Hoge Heem
Uithoorn - De maand maart staat
in het teken van Carnaval der Dieren. Op zondagmiddag 30 maart
om 15.00 uur spelen 10 musici van
de blazers met een slagwerkgroep
van de Uithoornse harmonieorkest
Kunst na Arbeid onder leiding van
dirigent Gerhardt Drijvers het Carnaval der Dieren van Saint Saëns in
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
aan de Wiegerbruinlaan.
Zwanen, kangoeroes, leeuwen,
koekoeks, olifanten, halfezels, ze
komen allemaal voorbij. Je kunt de
dieren niet alleen horen maar ook
zien. Gedurende de maand maart
komen kinderen van 8-9 jaar oud
op de vrijdagmiddag van 15.45 tot
16.45 uur om dieren te maken in de
vorm van Chinese schimmen. Knippen, kleuren en de schimmen op
stokjes monteren om ermee te kunnen bewegen met een lamp en een
schimmendoek. Ook wil men bij de

verschillende muziekstukjes gedichten en verhaaltjes over de dieren gaan schrijven die worden voorgedragen tijdens het concert in het
Grand Café van Het Hoge Heem.
Het Burgemeester Kootfonds, de Lions Club Uithoorn en de RABO deden een duit in het zakje en er zal
ook geprobeerd worden geld te
verzamelen via het Oranjefonds en
crowdfunding – een manier van collecteren via de computer in plaats
van de collectebus.
U bent allen van harte welkom om
aanwezig te zijn op zondagmiddag
30 maart 2014 voor Het Carnaval
der Dieren. Ook wordt u van harte
uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen tijdens het maken van de
schimmen op de vrijdagmiddagen
7, 14, 21 en 28 maart van 15.45 tot
16.45 uur in het Grand Café. Misschien wilt u de kinderen een handje helpen, zelf een schim maken of
ook een dierengedicht schrijven.

DUS!-tas voor KDO

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2

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

OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

Impressie van de nieuwbouw na de sloop van de drie flats. Schuin door het midden van links naar rechts de Arthur van
Schendellaan; links van het midden Sporthal De Scheg; rechts van het midden ’t Buurtnest (witte complex); centraal de
nieuwbouw met boven links de Briandflat, Brusselflat en Coudenhoveflat; uiterst links is nog net te zien de Schumanflat.

Positieve geluiden over sloop
en nieuwbouw Europarei
Uithoorn - Het ziet er naar uit dat
de meningen over de toekomstige
sloop van drie van de negen flats
aan de Europarei en de nieuwbouw
van woningen op de vrijgevallen locatie, bij de bewoners in positieve zin zijn bijgesteld. De afgelopen
twee jaar voerde het negativisme
nog de boventoon. Anders gezegd,
men ziet de toekomst van de Europarei nu weer een stuk zonniger in.
Dat is op te maken uit gesprekken
met vertegenwoordigers van woningbouwvereniging Eigen Haard.
“Er zullen altijd mensen tegen de
geplande sloop van de flats blijven
zijn en de nieuwbouw van woningen. Maar heel veel bewoners, met
name die uit de te slopen flats, zeg-

gen er nu mee akkoord te kunnen
gaan mits ze een vergelijkbare en
soms mooiere woning (met huurtoeslag) ervoor terug krijgen. Dat
kan in een van de zes gerenoveerde
flats zijn, in de geplande nieuwbouw
ter plaatse, maar ook elders in Uithoorn of zelfs buiten Uithoorn voor
wie daarvoor kiest. En die bewoners
blijken er ook te zijn,” legt Ilse Lamers van Eigen Haard uit. “Met alle bewoners uit de betreffende flats
gaan we op korte termijn persoonlijk in gesprek om naar hun voorkeur te vragen en de mogelijkheden tegen het licht te houden. Omdat het hier een stadsvernieuwing
betreft krijgen de bewoners die dat
aangaat een urgentiestatus om te

verhuizen naar een nieuwe locatie.
Zelfs is het zo dat wij, voordat men
de urgentiestatus krijgt, geïnteresseerden al de mogelijkheid bieden
te verhuizen naar een woning in een
van de gerenoveerde flats zodra die
daar vrijkomt. Daar blijkt heel veel
animo voor te zijn. Ongeveer tachtig huishoudens hebben daar inmiddels op ingetekend. Wij zijn met
dat traject overigens al een poosje
bezig.” Ilse is gebiedsontwikkelaar
bij de woningbouwvereniging en is
de aangewezen persoon om samen
met Marijn van der Weijden, senior
Projectbegeleider Wonen, het plan
voor de komende jaren in goede banen te leiden.
(Vervolg elders in deze krant)

Uithoorn - KDO, de sportvereniging in De Kwakel, heeft sinds juli 2013 zonnepanelen op het dak
van het clubgebouw. Met deze 120
zonnepanelen wekt KDO minimaal
25000 kWh per jaar op. “Dat komt
neer op 20% van ons verbruik”, zegt
penningmeester Harry van de Rotten. Harry vertelt verder dat bij de
bouw van het nieuwe pand al rekening is gehouden met het plaatsen van de zonnepanelen. En dat er
meer is gedaan aan duurzaamheid
en besparingen. Zo zijn er tijdens de
nieuwbouw zo’n vier jaar geleden al
waterbesparende douchekoppen
en automatische verlichtingsschakelaars geïnstalleerd. De gebouwen
worden naar behoefte van warmte

voorzien door zes kleinere ketels die
op een speciale manier geschakeld
zijn. Cora Bartels (2e penningmeester) voegt toe dat de verlichting misschien nog wel beter is dan voor de
plaatsing van de panelen. Dus eigenlijk alleen maar voordelen!
En zo ziet DUS! het ook. KDO is
op het gebied van duurzaamheid
een positief voorbeeld voor andere organisaties en verenigingen. En
daarom ontvangt KDO een DUS!tas met regionale of fairtrade-producten. Bovendien passen de zonnepanelen van KDO prachtig in de
slogan ‘Je kunt het dak op met je
energie’, één van de slogans van
DUS! in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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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
twitter: twitter.com/Gem_Uithoorn
www.uithoorn.nl/digitale_balie
7 dagen per week, 24 uur per dag
Klant Contact Centrum (zonder
afspraak kunt u hier terecht)
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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CO L O F ON

Telefoon 0297-513111
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Producten- en dienstenbalie
Met afspraak:
Maandag, dinsdag, donderdag
van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Woensdag van 8.30 tot 13.00 uur
en van 17.00 tot 20.00 uur.
Zonder afspraak:
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Gemeentewerf en scheidingsdepot
Maandag, woensdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur
en 13.00 tot 16.30 uur.
Gesloten op dinsdag en donderdag.
Werk en Inkomen (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, donderdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: dinsdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
De balies in Uithoorn en Aalsmeer
hebben ook op woensdagmiddag
spreekuur van 13.30 tot 16.30 uur.
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Aanleg Waterlijn
Wonen, welzijn en zorg (G2)
Zonder afspraak:
Uithoorn: maandag, woensdag, vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur.
Aalsmeer: maandag, dinsdag,
donderdag van 8.30 tot 12.00 uur.
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.
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken met
hun secretaresse te bereiken op 0297513151.
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
Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

De ofﬁciële dijk die Uithoorn moet beschermen tegen wateroverlast ligt
op het Marktplein en de Wilhelminakade. Waterschap Waternet heeft
onlangs geïnventariseerd welke dijken opgehoogd moeten worden.
Daaruit is gebleken dat een ophoging van het Marktplein en de Wilhelminakade over 5 jaar noodzakelijk is.
Het is zonde van het geld én slecht
voor de Uithoornse middenstand om
nu de Waterlijn helemaal in te richten
en vervolgens over vijf jaar het geheel opnieuw te moeten doen voor
de dijkverhoging. Daarom is besloten om de werkzaamheden voor dijk
en Waterlijn tegelijkertijd uit te voeren. Dit vergt echter nog wel nader
onderzoek en gedeeltelijke aanpassing van het ontwerp.
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan de steigers is gebleken dat de beschoeiing gestabiliseerd moet worden om wegschuiven
te voorkomen. Er is geen acuut gevaar, wel is een verbod voor vracht-

verkeer zwaarder dan 30 ton ingesteld tot de beschoeiing is verstevigd.
De stabilisatie gebeurt door steenstortingen langs de kade in de Amstel. Daarna kunnen de steigers voor
de passantenhaven en boodschappensteiger aangelegd worden.
Planning werkzaamheden
Waterlijn
Het is voor ondernemers en recreanten uitermate onplezierig wanneer de
straat ‘er uit ligt’ tijdens het vaarseizoen. Ook moeten tijdens het vaarseizoen de steigers beschikbaar zijn.
Door de werkzaamheden aan de beschoeiing én het nader onderzoek
voor de dijk is de planning om alles
op tijd klaar te hebben erg krap geworden. Zeker is dat we niet vóór
maar tijdens het vaarseizoen klaar
kunnen zijn met de werkzaamheden.
Daarom is besloten pas ná het vaaren terrasseizoen de werkzaamheden
aan steigers en kade uit te voeren.
Wat we wel vóór het vaarseizoen
doen zijn werkzaamheden aan riole-

W
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ring en verlichting. Daarnaast wordt
de beschoeiing gestabiliseerd. Over
de planning van deze werkzaamheden ontvangen direct belanghebbenden nader bericht en volgt een
informatiebijeenkomst voor de betreffende bewoners en bedrijven.

Nachtelijke
afsluiting
Zijdelweg
De Zijdelweg (N521) te Amstelveen
wordt in de nacht van maandag 17 februari 20.00 uur tot dinsdag 18 februari 5.00 uur 2014 afgesloten.
De afsluiting is nodig om werkzaamheden uit te voeren aan de bestaande Zijdelweg ten noorden van de
N201, voor het Shell tankstation
langs. Zowel de hulpdiensten als de
lijndienst van Connexxion houden
doorgang langs het werkvak. Er worden verkeersregelaars ingezet om
één en ander te begeleiden.

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

Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).

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

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling Bestemmingsplan Drechtdijk 113. Beroepsperiode 27 december
2013 t/m 6 februari 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling W.M. van de Lagemaat
0297-513111.

-

Voorbereidingsbesluit Marktplein 63 t/m 71 en Wilhelminakade 1. Inzageperiode 7 februari 2014 t/m 20 maart 2014. Inlichtingen bij Ontwikkeling, R.A. Noorhoff, 0297-513111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Langs de Baan 76, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel. Ontvangen 26 januari 2014.
BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERDAGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verdagen voor de hierna te noemen aanvraag:
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 19, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik naar gebedsruimte.
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.
Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan / Oranjelaan. Vergunning aan Tasty Doner voor het innemen van de standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van
snacks op de woensdag de gehele dag. Bezwaar t/m 11 maart 2014.

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff)
- Ransuil 1 t/m 43 en 40 t/m 58, Vogellaan 58 t/m 72 en Faunalaan 39 t/m 59,
omgevingsvergunning voor het oprichten van 51 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 12 maart 2014.
- Ransuil 2 t/m 36 en 62 t/m 96, Vogellaan 74 t/m 92 en Faunalaan 61 t/m 71,
omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 eengezinswoningen en 36
appartementen. Bezwaar: t/m 12 maart 2014.
- Sportlaan 180 en 182, omgevingsvergunning voor het veranderen van het bestaande gebouw in twee woningen. Bezwaar: t/m 11 maart 2014.
- Legmeer West 3 - fase 1, vergunning kabels en leidingen voor het uitbreiden
van het LD-gasnet. Bezwaar t/m 12 maart 2014.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN

Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet
meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid
een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken.
U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog
digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
Verordeningen
Verkeersbesluiten
Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

WWW.UITHOORN.NL

Gemeente en Voedselbank
bekrachtigen samenwerking
met convenant
Uithoorn - Wethouder Maarten Levenbach en voorzitter Gert de Vries
ondertekenden op maandag 27 januari 2014 een convenant tussen de
gemeente Uithoorn en de Voedselbank Uithoorn. Inzet van de samenwerking is mensen uit de armoede
te helpen en de zelfredzaamheid te
vergroten.
Meer dan alleen
voedselpakketten
De Voedselbank doet meer dan alleen het verstrekken van voedselpakketten. Medewerkers maken cli-

enten ook wegwijs in de mogelijkheden als je het even wat minder
hebt, bijvoorbeeld de gemeentelijke
regeling voor schuldhulpverlening.
“Als vrijwilligers van de Voedselbank
proberen we mensen weer op de rit
te krijgen, zegt voorzitter en initiatiefnemer Gert de Vries. Dan moet
je meer doen dan alleen het regelen van ‘eten en drinken’. Een goede samenwerking met de gemeente is daarbij van grote waarde. Wethouder Maarten Levenbach is het
daar helemaal mee eens. “De Voedselbank bereikt vaak mensen die wij

niet bereiken. Door samen te werken maakt de Voedselbank als het
ware deel uit van de zorgketen.”
De Voedselbank Uithoorn is een
particuliere, niet politiek gebonden, organisatie die werkt met vrijwilligers. De kosten worden volledig
voldaan uit giften. De voedselpakketten worden eens per week verstrekt en zijn bedoeld als noodhulp.
Het convenant is per 1 januari 2014
in werking getreden en heeft een
looptijd tot 1 januari 2016. Aan het
eind van 2014 vindt een evaluatie
van de samenwerking plaats.

VOORBEREIDINGSBESLUIT MARKTPLEIN 63 T/M 71
EN WILHELMINAKADE 1

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 12 december 2013 heeft besloten dat een nieuw bestemmingsplan 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
gewaarmerkte verbeelding

Het voorbereidingsbesluit en de tekening, als vervat in planidentificatiecode
NL.IMRO.0451.VBCultuurcluster, ligt vanaf 7 februari 2014, 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 en de tekening ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen beroep kan worden ingesteld.
Uithoorn, 5 februari 2014

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente een kiezer toegestaan is bij
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 14 maart 2014 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) als kiezer is geregistreerd.
3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de
dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan
de stemming deel te nemen.
B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst
van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer
machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (3 februari 2014) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de
kiezer die de volmacht geeft.
3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen
stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.
4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden
ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.
Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector Burgerzaken van de
gemeente.
Uithoorn, 03 februari 2014
De burgemeester voornoemd, mevr. drs. D.H. Oudshoorn-Tinga
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
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: 0653315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Amstelplein 3, 1421 SB Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa, integratief
therapeut, 06-52273699;
www.destroom.info

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:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.
Gevonden:
- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat.
- De Kwakel, De Banken: Rode kat met klein wit befje.

8 en 9 februari:

Stookweekend bij
Woodstock pelletkachels

Nicole: “De naam ’pelletkachel’ is
afgeleid van het product waar de
kachel op brandt. Pellets zijn brokjes samengeperst schoon houtafval.
Hout is een CO2-neutrale brandstof,
dat wil zeggen dat de gebruikte bomen tijdens hun levenscyclus CO2
hebben opgenomen. Bij verbranding komt er weer evenveel CO2 vrij,
waardoor er geen extra CO2 toegevoegd wordt aan de atmosfeer. Je
stookt milieuvriendelijk en de pellets
branden op tot wel 94%. Er is dus
maar erg weinig restafval”, zo vertelt
zij enthousiast. “ Hij is reukvrij en hij
regelt geheel automatisch de dosering zodat er continue en gelijkmatig wordt verwarmd. Buiten het feit
dat de pelletkachel heel veel warmte geeft, is hij ook nog heel goed-

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

De winterkoning

IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

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

Is uw huisdier zoek?

Waverveen – Komend weekend
houdt Woodstock pelletkachels
weer haar Stookweekend. Open dagen waarbij u geheel vrijblijvend
een bezoek aan het bedrijf kan
brengen en u zich kunt laten voorlichten over palletkachels. Eigenaresse Nicole Maduro schafte zo’n
anderhalf jaar geleden zelf een pellerkachel. Zij was zo enthousiast
over haar privé aangeschafte pelletkachel dat ze besloot zich in dit systeem te verdiepen en deze kachels
zelf te gaan verkopen.

NATUUR
NATUUR
DICHT
DICHT
BIJ
HUIS
BIJ HUIS

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

koop in stookkosten, geeft hij gezelligheid door de sfeervolle vlam in de
kachel”, aldus Nicole
Ventilator.
“Via een ventilator wordt gedoseerd zuurstof toegevoegd aan het
verbrandingsproces. Door voortdurend de juiste verhouding zuurstof en pellets te controleren wordt
een optimale verbranding verkregen en halen we het meeste rendement, 94%, uit de warmte die hierbij vrijkomt”, zo vervolgt Nicole. Het
mooie aan deze kachel is ook dat
je gen schoorsteen nodig hebt. Na
verbranding worden de rookgassen door de warmtewisselaar gevoerd en via een gesloten leiding
onder hoge druk naar buiten geblazen, zodat een directe afvoer naar
buiten voldoende is. Met de pelletkachel bespaart u ongeveer 40 tot
50% op stookkosten. De kachel is
eenvoudig te bedienen, sfeervol en
door het weinige restafval, eenvoudig schoon te maken. Wilt u meer
weten? Kom komend weekend naar
onze open dagen of bel gerust voor
meer informatie of kom langs in onze showroom. U bent van harte welkom. U vind Woodstock Palletkachels aan de Nessersluis 1 D in Waverveen.
(Zie advertentie elders in dit blad)

Je zult zo heten. Wat een koninklijke naam. En dat voor ons
op één na kleinste zangvogeltje: 9 à 10 cm, gewicht 9 gram.
Eentje waar ook heel veel geluid
uit komt, ’s zomers en ’s winters.
Hij geeft een luidruchtige zang
ten beste, helder, met veel trillers en rollers. Luid schetterend.
Het kleine vogeltje is van boven
rood bruin en van onderen lichter bruin met donkere dwarsstreepjes. En wat lichtere wenkbrauwstreep. Het staartje staat
vertikaal omhoog. De herkenning kan niet missen! Er leven
heel veel winterkoningen in De
Ronde Venen.
Waar komt die koninklijke naam
vandaan? Dat vertelt ons een
oud volksverhaal. Zoals de leeuw
de koning is van de zoogdieren
wilden ook de vogels een koning hebben. Daartoe werd een
wedstrijd uitgeschreven: wie het
hoogste kan vliegen. De winterkoning pakte deze uitdaging slim
aan: de kleine vogel verstopte zich in het verenpak van de
arend (in een andere versie van
dit verhaal in het verenpak van
de ooievaar). Toen de arend niet
meer hoger kon komen startte de winterkoning zijn vlucht.
En won de wedstrijd! Veel vogels
namen geen genoegen met deze uitslag en waren van mening
dat de koning ook het diepst in
de aarde moest kunnen komen.
De winterkoning won opnieuw
met een duik in een muizenhol.
Hij werd de koning der vogels.
Sindsdien houdt het zijn staartje
vol trots recht omhoog!

De winterkoning heeft een
enorm verspreidingsgebied en
leeft over de hele wereld. Hij is
bij ons in De Ronde Venen vaak
te zien, laag in de struiken, heggen, klimop, in slootranden,
houtstapels etc. In maart maakt
mannetje winterkoning verschillende koepelvormige nesten. De
ingang zit aan de zijkant. De macho winterkoning zit luidkeels bij
zijn nesten te zingen. Vrouwtje
winterkoning zoekt er één nest
uit. Als zij op de 5 tot 7 eieren
zit probeert het mannetje nog
een vrouwtje te versieren voor
één van de overige nesten. Overigens helpt hij ijverig mee met
het voeren van de jongen in alle
– meestal twee – nesten.
In koude winternachten kruipen de winterkoninkjes dicht tegen elkaar aan om warm te blijven. Vaak doen zij dat in nestkastjes, met zo’n 20 vogels bij elkaar gepakt. Evengoed sterft in
een strenge winter 50% tot 75%
van de populatie.
Heel nuttig is het dat de winterkoning insecten en spinnen eet.
Onze winterkoning is een standvogel en blijft het hele jaar hier.
Vanuit het hoge Noorden van
Europa komen in het najaar en
voorjaar hier veel doortrekkende
winterkoningen langs. Kijk rond
en zet je oren op steeltjes: geniet
van de jubelende winterkoning
in De Venen.
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids
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Mijmeringen

sparen

De eerste maand van het jaar is voorbij. De goede voornemens zijn gestrand
of nog in volle gang. Blue monday hebben we achter de rug en het echte winterweer hebben we nog voor de boeg. Toch
heb ik al een lentegevoel te pakken. Misschien komt het door de zachte winter tot
nu toe, maar ik heb zin om orde in mijn huis te krijgen. Ik wil grip op
mijn huishouden, op mijn financiën en narcisjes en tulpen in de vensterbank.
Grote schoonmaak
Altijd als ik bij andere mensen kom, zeggen ze “Let niet op de troep
hoor”. Waarbij ik vervolgens een volstrekt nette en mooie ruimte binnenloop waar weinig op is aan te merken. Prachtig vind ik dat, de
huiskamers van andere mensen. Inmiddels ben ik ook dik tevreden
met mijn eigen huiskamer, maar blijf ik nog altijd bezig met troep ruimen. Elke week weer lijkt het of er een bom is ontploft. Is het niet in
de wasruimte met bergen was, dan is het wel in een van de kinderkamers. Het blijft dweilen met de kraan open. Zo gaat dat in veel huishoudens en zo ook bij mij. Maar nu ik het lente gevoel te pakken heb,
krijg ik ook meteen zin in schoonmaken. En dat gevoel kan zomaar
weer verdwijnen, dus heb ik het hele gezin aan het werk gezet. Vele
handen maken licht werk!
Voordeel
Het grote voordeel van schoonmaken en opruimen is dat je heel wat
tegenkomt wat je opnieuw kunt gebruiken of andere mensen mee
blij kan maken. En als je bezig bent met het ordenen van je huishouden ben je ook minder geneigd om nieuwe artikelen aan te schaffen
(waardoor het uiteindelijk weer een troep wordt). Ik ben namelijk bezig met een van mijn goede voornemens, grip krijgen op mijn uitgaven en minder uitgeven. En hoe kun je dat beter doen dan door kritisch te kijken naar wat je al hebt en minder te shoppen? In plaats
van te winkelen of op Facebook rond te struinen ben ik dus begonnen met een opruim en delegeermodus. Toch zijn er ook andere mogelijkheden om te bezuinigen.
Handtas voor koopverslaafden
Onlangs las ik dat er zelfs een speciale handtas voor koopverslaafden is gemaakt. Deze tas, de iBag beschermt de eigenaresse tegen
impulsaankopen. De ibag werd gemaakt naar aanleiding van een onderzoek van www.finder.com.au. Een publiciteitsstunt om consumenten te waarschuwen voor de gevaren van kredietschulden. Maar de
tas zou wel echt gemaakt kunnen worden. De website vraagt bezoekers om zich te registreren als ze interesse hebben in de tas. De tas
sluit zichzelf automatisch op momenten waarop de drager van plan
is om te gaan winkelen. Dat doet de tas met een GPS-systeem die
waarschuwt wanneer je in de buurt van je favoriete winkels komt.
Negeer je de waarschuwingen, dan belt de tas een van je vertrouwde
vrienden om dit te laten weten. Er zou zelfs een smart tag geplaatst
kunnen worden in je portemonnee, die precies volgt hoe vaak de portemonnee uit de tas wordt gehaald. Deze frequentie wordt gebruikt
om de koopwoede in te schatten.
Sparen
Dit is natuurlijk allemaal best leuk, maar ik hoor mijn vader al zeggen “Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg!”. Vroeger vond ik
dat een suffe opmerking, inmiddels kan ik hem zelf ook plaatsen. Zeker als ik van die artikelen lees zoals over de ibag. Het moet niet gekker worden. Het kan toch veel simpeler door bijvoorbeeld geen credit card te nemen, je portemonnee thuis te laten of alleen wat contant geld bij je te hebben. Sinds deze maand doe ik het anders. Om
me heen zie ik namelijk mensen die door externe omstandigheden
een inkomensverlies hebben. Als je bijvoorbeeld je baan verliest dan
krijg je een uitkering van 70% van je laatst verdiende loon (de eerste
2 maanden 75%). Dat klinkt allemaal wel aardig, maar ik ging eens
uitrekenen wat bij mij 30% was en daar schrok ik van. Dat is veel geld,
en precies het bedrag waardoor je prettig kan leven. Wat als ik straks
werkeloos raak (iets wat ons allemaal kan gebeuren in deze tijd). Nu
heb ik van huis uit meegekregen dat je eerst moet sparen voordat je
iets koopt en dat de enige lening die mag een hypotheek is. Sparen
deed ik altijd al, maar nu nog bewuster dan eerst. Nu gaat gewoon
30% van mijn loon linea directa naar de spaarrekening en ga ik het
bewust met minder doen. Als mijn geld veilig op de spaarrekening
staat, hoef ik ook geen ibag aan te schaffen.

Whiskas voor prijswinnaars
bij Discus Van Tol
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

The Big Event bij
Opel-dealer Van Kouwen
Regio - Opel-dealer Van Kouwen
maakt het kopen van een nieuwe auto wel heel aantrekkelijk. Tijdens de spectaculaire show The Big
Event, van 3 t/m 8 februari, krijgt
eenieder die een nieuwe Opel koopt
voor 500 euro gratis brandstof, 20%
voordeel op alle accessoires en tot
2.000 euro extra inruil. Bovendien
berekent Opel geen meerprijs voor
een Bi-Fuel-uitvoering, die geschikt
is voor rijden op lpg.
“The Big Event streek in september
vorig jaar voor het eerst in ons land
neer”, vertelt Michael Meijer van
Van Kouwen “Ook wij deden mee
aan deze grootscheepse voordeelshow. Het was een drukte van belang bij ons in de showroom.”
Via www.opel.nl is een inruil-waardecheque aan te vragen. Die kunnen kopers van een nieuwe Opel tijdens de actieperiode van 3 t/m 8 februari verzilveren wanneer ze hun
eigen auto bij Van Kouwen inruilen.

Kans op mooie prijzen
Michael Meijer: “Mensen die met de
inruil-waardecheque bij ons komen,
krijgen bovendien de mogelijkheid
om deel te nemen aan onze The Big
Event Roulette. Daarmee zijn mooie
prijzen te winnen, zoals een gesigneerd Feyenoord wedstrijdshirt, een
accessoire cheque ter waarde van
500 euro, een slipcursus voor twee
personen, een jaarabonnement op
AutoWeek en een Opel servicebeurt.” Voor de 500 euro brandstof
verstrekt Van Kouwen aan de koper
van een nieuwe Opel een tankcard.
Het pasje is tot een jaar na de aankoopdatum geldig. Voor alle extra
accessoires geldt in de actieweek
een korting van 20% en voor de
meeste modellen is zonder meerprijs een upgrade naar de Bi-Fuelversie mogelijk. Dit is een uitvoering die af fabriek en dus met behoud van de volledige garantie geschikt is voor het rijden op de voordelige brandstof lpg.
(Zie advertentie elders in dit blad)

Uithoorn - Als het aan de kat lag...
Ja de slogan die je zelf wel kunt invullen als men een kat als huisdier heeft en die de producten van
Whiskas in haar/zijn bakje goed laat
smaken. Dat zullen Ineke Keijzer uit
De Hoef en Marion Vogelaar uit Uithoorn ongetwijfeld weten. Zij kregen afgelopen zaterdag bij dierenspeciaalzaak Discus Van Tol in winkelcentrum Amstelplein van het
winkelpersoneel Carolien de Jong
en Lian de Beukelaer ieder twee
grote feestpakketten Whiskas ter
waarde van 50 euro overhandigd.
Het pakket omvatte onder meer een
mooi poezenkussen en een reeks
snacks voor hun favoriete huisdier.
Niet voor de poes dus... of juist wel.
Ineke en Marion hoefden er eigenlijk niets voor te doen. Vorig jaar
vierde het merk Whiskas zijn vijftigjarig bestaan. Door het kopen van
twee actieproducten konden klanten meedingen naar een voor hun

kat smakelijke prijs. Dat was dus de
doos met inhoud die men kon winnen door simpelweg hun naam en
telefoonnummer op de aankoopbon
te zetten en die achter te laten in de
winkel. Daar hadden Ineke en Marion wel oren naar en deden mee.
Uit de bonnen werden eind vorig
jaar twee prijswinnaars getrokken,
een bij de winkel van Discus Van
Tol bij winkelcentrum Zijdelwaardplein en dat bleek Marion te zijn en
een op het Amstelplein en die eer
viel te beurt aan Ineke. Vanzelfsprekend waren beide prijswinnaressen blij met hun prijs en hun katten waarschijnlijk niet minder. Samen met Carolien en Lian wilden
ze, waarvan Ineke Keijzer en zoontje Tom links op de foto en Marion
rechts, dit wel even op het digitale
plaatje laten vastleggen. Bij dezen!
Van harte gefeliciteerd. Graag tot
een volgende keer met een succesvolle actie bij Discus Van Tol.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet
bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Uithoorn... van opzij: niet iedereen blij!
Er komen er steeds meer van:
‘sigarenkistjestuinen’. Ze worden
onder andere gepropageerd via
reclames onder de noemer ‘Uw
tuin moet toch echt anders..’! Het
moet gezegd: de moderne mens
heeft niet zo veel vrije tijd over.
En het bijhouden van alles wat
– gewenst of ongewenst – doorgroeit, is niet altijd een genoegen. Dat gat in de markt werd al
enkele jaren geleden ontdekt en
menige tuinbezitter heeft zich inmiddels door de media laten inspireren tot ingrijpende veranderingen. Daar toonden handige lieden met allerlei kunstgrepen hoe een groene tuin – door
het zoveel mogelijk weglaten van
groen – ogenschijnlijk tot onderhoudsvrij kon worden omgeto-

verd. Iedereen blij? De tuinbezitter voorlopig wel, zo lijkt het. De
leverancier van de al dan niet getrommelde keitjes, klinkers of tegels en de nodige kuubjes zand
vanzelfsprekend ook. Jammer, dat
de groene levende erfafscheiding
aan de straat – ook al een tijdje
onderhoudsvrij gebleven – er ook
aan moest geloven. Dus snel een
nieuwe erfafscheiding neergezet:
een SCHUTTING. Dat schijnt tegenwoordig zonder meer te mogen. Wel 2 meter hoog en volledig gesloten natuurlijk, anders
wordt er doorheen gekeken en
dat willen we juist liever niet. De
houthobbymarkt dus ook al blij!
Wie is er dan misschien toch niet
blij? Die vraag wordt pas na enige tijd beantwoord als er namelijk

nog meer schuttingen bij zijn gekomen en er uiteindelijk een aaneengesloten dichte wand is gaan
ontstaan. Vanaf de straat gezien
toch echt een afgang, zelfs vergeleken met de ooit niet onderhouden haag of groenstrook. Over
smaak mag dan niet te twisten
zijn...maar dit uiteindelijke resultaat is toch eerder smakeloos te
noemen, dan dat hier ook maar
een vorm van smaak wordt vertegenwoordigd. Nee, voor de
overburen en de langskomende
mens is het zeker geen gezicht:
het kwaliteitsbeeld van een straat
– onze woonomgeving – gaat er
zo doende bepaald niet op vooruit. Uithoorn van opzij? Ziet er
niet uit!
Wil Houtepen

Tot drie tellen…
In dit tweevoudige (gemeente en
europa) verkiezingsjaar komen er
veel veranderingen en bezuinigingen op ons af. Ook voor ons in Uithoorn! Er is al het een en ander op
dit gebied voor ons gepasseerd.
Alexander Reuvekamp maakt zich

in een voorgaande ingezonden
brief terecht zorgen. Over de gewaardeerde kinderboerderij waar
velen samen met hun kroost graag
naar toe gingen, een sociale functie in ons dorp die we volgens hem
met crowdfunding kunnen steu-

nen. Ik verwacht er niet heel veel
van aangezien er vooral een structurele ondersteuning nodig is.
Maar het een goed en innovatief
idee om vanuit te starten. De enige
partij die in Nederland groot is in
‘crowdfunding’ is onze eigen over-

De veiligheid van onze kinderen
Afgelopen maandag moest ik weer
constateren dat een groep personen, waarschijnlijk jongeren, in het
weekend het schoolplein van de
Springschans weer flink had toegetakeld. Overal sigaretenpeuken, bierblikjes en stukgegooide
(!) bierflesjes. Ik vraag me af wat ze
daar moeten en waarom ze het in
zo’n staat moesten achterlaten. Er
hangen overal borden die aangeven dat het verboden is om je buiten schooltijd op het plein rond de
school te bewegen. Lezen is ook
zo moeilijk. Daarnaast, ik vraag me
ook af of de betreffende jongeren wel de wettelijke leeftijd hadden om überhaupt alcohol te mogen nuttigen.
Ik zou de deze groep jongeren willen vragen om beter na te denken
over wat ze aanrichten. Naast het
feit dat het de school tijd en geld

heid. Daar moeten we nu dus kritischer op worden.
Tot drie tellen, een
kind kan het al
Waar gaat het om: er moeten (1)
in de gemeenschapsplannen een
hoog en zichtbaar gehalte maatschappelijk belang zijn, en (2) ze
moeten goed doordacht en (3) professioneel getoetst zijn. Drie aspecten, die in de -nu nog- bestaande
verouderde plannen voor de regionale verkeersstromen, het dorpscentrum en de bedrijventerreinen
ontbreken. En daardoor ook de samenhang. Gelukkig is de discussie in de gemeenteraad, onder actieve bewoners en goede onderne-

kost om de puinzooi op te ruimen,
zouden ze eens moeten nadenken
over hoe zij het als 5, 8 of 11-jarigen zouden vinden. Hoe zou je
het zelf hebben gevonden om tussen de stukken glas, sigaretenpeuken en bierblikjes te moeten wachten en spelen? Op die leeftijd wil
je toch alleen maar ravotten met je
vriendjes? Maar tussen glas en lege blikjes bier?
Waar moeten we de oplossing van
dit probleem leggen? De gemeente kan het niet allemaal voor ons
oplossen en de rotzooi achter de
schuldigen opruimen. De school
kan het wel weer opruimen en de
schade repareren. De oplossing
van het probleem begint natuurlijk
bij de veroorzakers zelf. Ze moeten
eens nadenken over wat ze aanrichten en het ‘gewoon’ niet doen.
Als gemeenschap kunnen we natuurlijk ook iets aan preventie of

oplossing van het probleem doen.
Iedereen loopt rond met een smartphone met een goede camera.
Loop je langs een school en je ziet
een groep rotzooi trappen op het
plein, maak een fimpje of foto en
zet het door naar de politie. Dan is
het aan de politie om in te grijpen.
Voor mij is veiligheid niet alleen
maar het in avond veilig over straat
kunnen lopen of met een gerust
hart met vakantie kunnen gaan
zonder dat je bang hoeft te zijn
dat er wordt ingebroke. Veilig is
ook gewoon buiten kunnen spelen als kind. Dat betekent dat we
met z’n allen onze schoolpleinen
schoon en veilig moeten houden.
De schoolpleinen waar onze kinderen 5 dagen per week rondbanjeren, ravotten, achter elkaar aan jakkeren, spelen...

mers en vanuit en samen met onze
–zeg maar- zustergemeentes- weer
levend geworden. Een open debat
over de economische actualiteit van
plannen en goede communicatie
over onze infrastructuur blijft permanent nodig. De gemeente wil via
voorlichting – en inloop bijeenkomsten duidelijk maken wat de doelen en achtergronden van de plannen zijn. Bewoners bereiken met ingekrompen budgetten voor buurten bewonersactiviteiten minder
dan ze daadwerkelijk willen realiseren. Voor goede participatie is echter wel de inzet van vrijwilligers hard
nodig, en hierbij is faciliteren door
de gemeente goed mogelijk. Verwijzen naar ons onbekende werkgroe-

pen, adviseurs, tussenpersonen en
projectontwikkelaars, vertrouwelijk
overleg, mistige maatschappelijke
criteria zoals ‘leefbaar’ en ‘kwaliteit’
en het verwijzen naar achterhaalde
economische gegevens droeg daar
niet aan bij, zoals eerder door ondergetekende geschreven.Communiceren houdt immers in: voor bewoners open en toegankelijk zijn.
We kunnen op onze (drie) tellen
passen door om openheid en tijdigheid te vragen over plannen en de
gemeente- en provinciale budgetten. We kunnen dit in Uithoorn ook
goed - maar we moeten het dan wel
samen doen.

Alexander Reuvekamp

Gerard Troost

Positieve geluiden over sloop
en nieuwbouw Europarei
Vervolg van de voorpagina.
Het idee om drie van de negen
flats aan de Europarei te slopen in
plaats van te renoveren, te weten
de Straatsburgflat, De Gasperiflat
en Churchillflat, heeft destijds voor
veel commotie bij de bewoners gezorgd. Het leidde zelfs tot protestacties bij het gemeentehuis. Maar intussen is er volgens Ilse en Marijn
een kentering merkbaar waarbij de
positieve reacties de overhand zijn
gaan krijgen. “Veel bewoners hebben de sloop geaccepteerd en er er
zijn ook bewoners die het als kans
zien om vooruit te gaan. Dat heeft
nog wel even een lange weg te
gaan, want ook de gemeenteraad
moet zich nog begin dit jaar over de
uitgewerkte plannen uitspreken. Wij
hopen dat dit nog voor de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt,” aldus Ilse.
Herhuisvestingprocedure
De gemeente en Eigen Haard tekenden eind vorig jaar augustus
een intentieovereenkomst. Vervolgens is die verder uitgewerkt tot
een exploitatieovereenkomst. Daarin zijn de afspraken tussen de gemeente en Eigen Haard opgenomen
over o.a. nieuwbouw van woningen
op de locatie van de drie te slopen
flatgebouwen. Begin dit jaar wordt
deze overeenkomst voorgelegd aan
de gemeenteraad die daarover een
beslissing moet nemen. Valt die positief uit dan kan de procedure voor
wijziging van het bestemmingsplan
worden ingezet. “Als alles volgens
plan verloopt, is het de bedoeling
om gefaseerd de drie flats te slopen. De Straatsburgflat komt eerst
aan de beurt. Dat zal begin 2016
zijn beslag krijgen. Ruim voor die
tijd vinden huisbezoeken plaats ter
voorbereiding op de herhuisvesting.
Hiermee wordt de komende maan-

den gestart. Het gaat hierbij om in
totaal circa 380 huishoudens van
alle flats. De herhuisvesting gebeurt
in fasen van ongeveer 130 huishoudens per keer. In goed wederzijds
overleg gaan we de huishoudens
inventariseren om hun woonsituatie in kaart te brengen en de wensen van de bewoners aan te horen.
Bijvoorbeeld waar men eventueel
naartoe zou willen verhuizen binnen
het aanbod wat Eigen Haard aan
woningen ter beschikking heeft. Het
daarvoor opgestelde Sociaal Plan is
daarbij een leidraad. Als er woningen beschikbaar zijn of komen in
een van de gerenoveerde flats kan
men daarvoor kiezen. Of naar een
huurwoning elders in Uithoorn, De
Kwakel of Amstelveen-Westwijk. De
gemeenten werken mee om mensen met een urgentiestatus te huisvesten. Anderzijds moeten we ook
rekening houden met woningzoekenden die al geruime tijd op de
wachtlijst staan,” laat Marijn van
der Weijden weten. Keuze voor een
nieuwbouw huurwoning in de sociale sector is ook een optie. Die worden meteen gebouwd op de vrijgekomen plaats als de flats worden
gesloopt. Te beginnen na de sloop
van de Straatsburgflat. Bewoners
die hier een voorkeur voor hebben
dienen wel enig geduld uit te oefenen want in het tijdplan gezien zullen de eerste nieuwbouw huurwoningen op die locatie naar wordt
verwacht pas eind 2017 worden opgeleverd. Huurders komen dan tijdelijk in een andere woning voor ze
verhuizen naar de nieuw gebouwde
woningen op de Europarei.
Na de Straatsburgflat volgt eenzelfde procedure voor flat 2. Vanaf 2016
heeft men weer 18 maanden tijd om
bewoners van die flat vervangende
woonruimte te bieden. Sloop van die
flat volgt in medio 2017. Voor de her-

Impressie van de ligging van de nieuwbouw tussen de flats aan de Europarei
na de sloop van de middelste drie (midden beneden); daar tegenover Sporthal De Scheg (grijze vlakje); rechts boven het midden het winkelcentrum Zijdelwaard.

huisvesting van flat 3 zijn eveneens
18 maanden gereserveerd. Sloop
van deze laatste flat staat gepland
voor 2019. Al met al duurt het dus
nog wel even voordat de sloophamer gehanteerd gaat worden. De
bewoners kunnen in principe tot
aan de geplande data tot het moment van herhuisvesting gewoon in
hun flat blijven wonen. De verwachting is ook dat er bewoners zijn die
tussentijds om uiteenlopende reden
zelf al gaan verhuizen en ergens anders een (huur)woning hebben gevonden. Ilse: “Als dat bewoners zijn
die een huurwoning achterlaten in
een van de zes gerenoveerde flats,
dan worden die woningen aangeboden via Woningnet en kunnen
bewoners uit de sloopflats daar op
reageren. Is men verhuisd uit een te
slopen flat, dan wordt deze woonruimte eventueel tijdelijk verhuurd.
Bewoners die wij begeleiden met
herhuisvesting kunnen zich beroepen op het Sociaal Plan en het Sociaal Statuut. Dat is samen met EuroParel in het belang van de bewoners
opgesteld. Daarin staan alle maatregelen en verplichtingen van Eigen
Haard die betrekking hebben op de
herhuisvesting van alle huurders in
de drie te slopen flats van Europarei. Samen met Euro-Parel gaan we
hoofdzakelijk voor de bewoners van
de drie betreffende flats een bewonersavond organiseren waarin we
het sociaal plan presenteren en uitleggen.
Inkomensgrens
Bij de wet is geregeld dat men boven
een bepaalde inkomensgrens geen
sociale huurwoning mag betrekken.
Bij een gezamenlijk belastbaar jaarinkomen van maximaal 34.229 euro komt men sowieso in aanmerking voor een sociale huurwoning.
Voor gezinnen is dat 38.532 euro. Eigen Haard doet er een schepje bovenop. Voor bewoners die vanwege
sloop moeten verhuizen of die gebruik maken van de extra verhuismogelijkheid in de Europarei heeft
de woningbouwvereniging als tegemoetkoming de grens van het belastbare jaarinkomen verhoogd tot
maximaal 50.000 euro! Dat houdt in
dat bewoners die het aangaan gemakkelijker voor een sociale huurwoning in aanmerking kunnen komen. Dat is in elk geval een prettig
vooruitzicht!
Nieuwbouwplan
Bij dit artikel zijn twee impressies
opgenomen van het uitgewerkte
nieuwbouwplan in het midden tussen de zes flats. “Zo zal de nieuwe
Europarei er over enkele jaren gaan
uitzien,” toont Ilse aan de hand van
de impressies. “Op de plaats waar
de drie flats zijn gesloopt zal een
apart nieuwbouwwijkje met 70 procent laagbouw en 30 procent hoog-

Er is veel animo van bewoners uit een sloopflat voor een woning in een van de gerenoveerde flats
bouw in de vorm van drie kleine
woontorentjes met appartementen (zgn. urban villa’s) verrijzen. Deze laatste zorgen voor een mooie
overgang van hoogbouw naar laagbouw. Elke nieuwbouwfase omvat een appartementencomplex en
laagbouw. We hebben te maken
met een groen milieu in het gebied
en dat willen we zo houden.”
De woningen zijn voor het merendeel sociale huurwoningen voor
gezinnen plus een contingent vrije
sector huurwoningen voor de middeninkomens en voor mensen zon-

der kinderen. De woningen worden omgeven door veel groen en
er zijn speciale toevoerwegen voor
het autoverkeer naar de woningen
met ruime parkeerplaatsen. Aparte
routes zijn er ook voor voetgangers
en fietsers. Het geheel wordt als het
ware opgedeeld in Noord-Zuid en
Oost-West lopende wegen en paden. Tevens wordt voorzien in speelplekken voor kinderen. Er wordt een
verbinding gemaakt met de parkachtige omgeving van het dan ook
al verbouwde winkelcentrum op het
Zijdelwaardplein. Het woongebied

munt uit door veel openbaar groen
en goede verbindingswegen. Zowel
naar het centrum van Uithoorn als
naar de nieuwe omgelegde N201
die achter de Europarei langs loopt.
Ilse: “Met de nieuwbouw wil Eigen
Haard een ‘carrousel’ voor de doorstroming in gang zetten. De nieuwbouw is tevens bedoeld als een impuls om de leefbaarheid in de gehele buurt Europarei op de lange termijn te borgen. Daarom is aansluiting van oud bij nieuw een belangrijk uitgangspunt geweest voor het
ontwerp.”

Aanleg Waterlijn wordt vertraagd uitgevoerd
Uithoorn - De berichtgeving over
de Waterlijn in deze krant van vorige week heeft de nodige discussie en reacties opgeleverd van zowel bewoners als van de gemeente. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat er geen sprake is van twee jaar uitstel van het
gehele project. “Dat aangekondigde uitstel heeft uitsluitend betrekking op het autovrij maken van de
Amstelkade, niet op de herinrichting als zodanig. Het project wordt
de komende tijd, zij het in delen en
op een later tijdstip, gewoon uitgevoerd,” laat de woordvoerster weten
die verder meedeelt dat Waternet,
het uitvoerend orgaan van het Waterschap AGV, onlangs heeft geïnventariseerd welke dijken langs de
Amstel opgehoogd moeten worden.

‘Daaruit is gebleken dat een ophoging van de dijk onder het Marktplein en de Wilhelminakade over 5
jaar noodzakelijk is. Het is echter
zonde van het geld én slecht voor
de Uithoornse middenstand om nu
de Waterlijn helemaal in te richten
en vervolgens over vijf jaar het geheel opnieuw te moeten doen voor
een dijkverhoging. Daarom is besloten om de werkzaamheden voor dijk
en Waterlijn tegelijkertijd uit te voeren. Dit vergt echter nog wel nader
onderzoek en gedeeltelijke aanpassing van het ontwerp. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden aan
de steigers is gebleken dat de beschoeiing gestabiliseerd moet worden om wegschuiven te voorkomen.
Er is geen acuut gevaar, wel is een
verbod voor vrachtverkeer zwaarder

dan 30 ton ingesteld totdat de beschoeiing is verstevigd. De stabilisatie gebeurt door steenstortingen
langs de kade in de Amstel. Daarna
kunnen de steigers voor de passantenhaven en boodschappensteiger
aangelegd worden.’ Aldus het commentaar van de gemeente die deze belangrijke aanvullingen en wijzigingen betreffende dit project tot
nu toe nimmer in een officieel persbericht heeft verwoord, noch aan de
media heeft gestuurd. ‘Het is voor
ondernemers en recreanten uitermate onplezierig wanneer de straat
‘er uit ligt’ tijdens het vaarseizoen,’
vervolgt het gemeentelijk commentaar. ‘Ook moeten tijdens het vaarseizoen de steigers beschikbaar
zijn. Door de werkzaamheden aan
de beschoeiing én het nader onderzoek voor de dijk is de planning
om alles op tijd klaar te hebben erg
krap geworden. Zeker is dat we
niet vóór maar tijdens het vaarseizoen klaar zouden kunnen zijn met
de werkzaamheden. Daarom is besloten pas ná het vaar- en terrasseizoen de werkzaamheden aan steigers en kade uit te voeren. Wat we
wel vóór het vaarseizoen doen zijn
werkzaamheden aan riolering en
verlichting. Daarnaast wordt de beschoeiing gestabiliseerd. Over de
planning van deze werkzaamheden
ontvangen direct belanghebbenden
nader bericht en volgt een informatiebijeenkomst voor de betreffende
bewoners en bedrijven.’ Einde berichtgeving, maar niet einde verhaal.
Wordt vervolgd dus.
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Smullen geblazen bij
speciaalzaak Choco Toko
Uithoorn - Recent heeft zich in de
Dorpsstraat 17 van het Oude Dorp
gevestigd Mona Albring met haar
‘Choco Toko’. Afgelopen zaterdag
opende zij voor de eerste keer in
een feestelijke uitstraling haar deuren. De leuke winkel die in eigen beheer is ingericht, bevindt zich naast
het Informatiecentrum van de gemeente en is voor liefhebbers van
chocolade echt ‘the place to be’. De
Choko Toko biedt een groot en gevarieerd assortiment aan chocolade delicatessen en bonbons in wit,
melk en puur met veel soorten vullingen naar keuze.
Maar ook hele aantrekkelijke cadeauartikelen die met chocola te
maken hebben. Als u toch in de
winkel komt let dan eens op de mogelijkheden voor bijvoorbeeld Valentijnsdag. Dat opent wellicht nieuwe gezichtspunten om je ‘Valentijn’
eens zoetgevooisd te verrassen. Behalve het omvangrijke aanbod aan
heerlijke bonbons van Chocolaterie
Albert uit Udenhout en plakken pure chocolade van diverse sterkten, is
er ook een assortiment suikervrije
chocoladeproducten. Die worden in
de winkel ambachtelijk vervaardigd
door Samantha en zijn echt niet te

versmaden. Heerlijk gewoon! Bijzonder is ook dat u bonbons kunt
proeven, samen met een lekker vers
gezet kopje koffie aan een van de
statafels. Bij het verschijnen van dit
bericht in de krant zal het er misschien nog niet zijn, maar er komen ook nog twee chocoladewielen
met vloeibare chocolade in de winkel. Ter completering van het aanbod heeft de Choko Toko ook een
wandkast gevuld met zogeheten
‘superfood’ van The Nuthouse, gezonde producten als notenmelanges, gedroogde pruimen, abrikozen,
cranberry’s en dergelijke. De producten kunt u los kopen in zakjes,
maar ze worden door Samantha ook
vaak verwerkt in chocolade aanbiedingen, zoals ‘gezonde repen’ die
heel verrassend van smaak zijn. Ter
kennismaking was er zaterdag een
ludieke actie waarbij het winkelend publiek in de Dorpsstraat van
twee medewerksters een leeg doosje kreeg uitgereikt die men in de
winkel met enkele bonbons kon laten vullen. Dat dit zeer op prijs werd
gesteld, maar tevens dat de winkel
bij velen in de smaak viel, bleek uit
de talloze positieve reacties, onder
andere op Faceboek. Een terechte aanwinst voor het Oude Dorp zo

werd overal vernomen. Dat is al een
goed begin!
Betaalbaar
Mona Albring is afkomstig uit de
horeca en wilde samen met haar levenspartner Henri voor zichzelf beginnen in Uithoorn. Zij kwamen
op het idee om ‘iets in chocola’ op
te zetten. Volgens Mona is dat altijd leuk omdat het gepaard gaat
met veel feestelijke thema’s om iemand te verwennen. Dus werd het
een speciaalzaak in chocoladedelicatessen en gaf daar de naam Choco Toko aan. “Ik kom oorspronkelijk
uit Amsterdam en daar wordt een
winkel vaak ‘toko’ genoemd. Dus is
het ‘Choco Toko’ geworden,” laat de
goedlachse Mona weten. “Er is elke keer wel wat te bedenken waardoor wij klanten iets origineels kunnen bieden om daarmee iemand te
verwennen.

Samantha, Henri en Mona (v.l.n.r.) zijn voornemens hun Choco Toko ‘lekker’ in de markt te zetten

Deze maand hebben we Valentijnsdag, daarna is het Pasen, dan volgen
Moederdag en Vaderdag en zo is er
altijd wel iets om iemand een leuk
ingepakt doosje met chocola aan te
bieden. We hebben ook cadeauartikelen en zelfs cadeaubonnen (‘chocadeau’). Voorts kunnen klanten

bij ons deelnemen aan een spaaractie voor een gratis doosje bonbons. De bedoeling is wel om alles
betaalbaar te houden. Het gaat om
de geste dat je iemand iets wil geven. Dat hoeft niet altijd duur te zijn.
We letten er ook op waar onze klanten de voorkeur aan geven en pas-

sen daar het assortiment op aan als
dat noodzakelijk is. Verder hebben
we ook stukje ‘gezond’ van een goede kwaliteit in de winkel met het Superfood. Al met al beginnen we met
een mooi assortiment waar we iedereen blij mee kunnen maken.” Aldus Mona die samen met Samantha

Knappe resultaten DRV
driebandencompetitie
Regio - Tijdens de voorlaatste sessie van de DRV driebandencompetitie in De Springbok te De Hoef werd
er wederom driftig op los gescoord.
Hierbij toonde Hero Janzing zich de
ware kampioen. In zijn twee winstpartijen tegen Jos Lugtigheid verbeterde hij tot tweemaal toe het record
qua minimale aantal beurten, waarbij
hij moyennes van 0.786 en zelfs 1.000
op het groene laken toverde. Ook Nico van Soeren was in goede doen en
behaalde in de partijen tegen Robert
Daalhuizen de volle winst. Vooral zijn
moyenne van 0.647 in de eerste partij
mocht er zijn. In de partijen van Hans
van Eijk tegen Bert Loogman enerzijds en Paul Huzemeier tegen Henk
Doornekamp anderzijds was spra-

ke van de nodige rivaliteit, doch ook
van hilariteit. Vooral als Hans en Paul
aan de biljarttafel verschijnen valt er
altijd wel wat te beleven en wordt
de bloedserieuze benadering in deze spelsoort soms afgewisseld met
een grap en een grol. Aan entertainment en spectaculaire caramboles
dus geen gebrek. Hans en Bert waren aan elkaar gewaagd en boekten
ieder een winstpartij met moyennes
van respectievelijk 0.621 en 0.657.
Eerstgenoemde nestelde zich hierbij
opnieuw in de top vier. Paul en Henk
stelden zich eveneens tevreden met
een enkele winst, zij het dat de beide partijen niet erg wilden vlotten.
Nick van de Veerdonk deed er alles
aan om zijn tweede positie te verde-

Bridgeclub De Legmeer
hervat parencompetitie

Uithoorn - Maandag 10 februari komt er een winnaar van de Italiaanse scooter uit de bus bij AH Jos
van den Berg op het Amstelplein.
Tijdens het thema van de ‘Italiaanse
Weken’ bij AH Jos van den Berg, van
27 januari tot en met zondag 9 februari, konden en kunnen zijn klanten nog steeds meedoen aan de originele actie waarbij men een heuse
Italiaanse scooter kan winnen. Dit
door te raden hoeveel pakjes Tomato Frito er in de Fiat 500 liggen gestapeld.
De auto, een oldtimer uit 1969, is eigendom van een medewerkster bij
Jos van den Berg, Ilse van der Zand
en staat midden in de winkel. De
klant die het aantal toevallig precies raadt of erbij in de buurt komt,
wint de scooter. Het getal dient men
op de kassabon te schrijven samen met naam, adres en telefoonnummer en de bon vervolgens in
de daarvoor bestemde ton te deponeren. Daarmee krijgt men de kans
op het winnen van die fantastische
prijs. Dat wordt voor Jos en zijn me-

dewerkers zo te zien nog een aardig
karwei om de winnaar te selecteren,
want er zijn al ontstellend veel bonnen door klanten in de daarvoor bestemde ton gestopt…
Altijd iets extra
Overigens zijn de Italiaanse Weken een landelijk gebeuren bij alle
AH’s. Maar bij AH Jos van den Berg
wordt aan zo’n thema nog wat extra’s verbonden waarvan zijn klanten kunnen profiteren. En dat is dit
keer de scooter die wordt geleverd
door ScooterKing Uithoorn.
“Dit bedrijf was meteen bereid om
aan onze actie deel te nemen; leuke
condities en goede samenwerking
vloeide hieruit voort. Gelijk ja zeggen, meteen dingen regelen en het
weekend ervoor meteen de scooter in de winkel gezet. Kortom, helemaal top,” laat supermarktmanager
Patrick van der Helm weten. “Voor
deze actie hebben we de winkel extra gezellig versierd met ballonnen
in de Italiaanse kleuren. Het idee
van de Fiat 500 en de extra aankleding van de winkel is mede tot

stand gekomen door de inbreng en
creativiteit van alle 130 medewerkers bij ons. En dat binnen een heel
kort tijdsbestek. Ook van de klanten
hebben we heel veel leuke reacties
gehad en dat bewijst dat zo’n actie
toch leeft en gewaardeerd wordt.
Al met al is het dus een interessant
thema omdat onze klanten enerzijds
kunnen kennismaken met producten die we doorgaans niet verkopen
en anderzijds krijgen ze iets extra’s
om aan deel te nemen. Juist daarin
willen wij onderscheidend zijn. Dat
is ook ons motto voor dit komende
jaar. We hebben verder nog een leuke activiteit voor kinderen van 4 tot
10 jaar ingecalculeerd warmee we
woensdagmiddag 5 februari pizza’s
gaan bakken. Dat werd te laat bekend om het in de krant te zetten,
maar via de social media hebben
we deze activiteit verspreid en is er
toch veel animo. Meteen na dit thema gaat al een volgende actie van
start, maar we weten nog niet wat
dat zal zijn.” Aldus Patrick van der
Helm. Dat laten we u via deze krant
te zijner tijd weten.

VVD betwijfelt
correctheid OZB-aanslag
Uithoorn - Afgelopen week is bij alle huiseigenaren de jaarlijkse OZBaanslag op de mat gevallen, nooit
een leuk bericht natuurlijk. Bij de
VVD komen veel verontruste reacties van huiseigenaren binnen dat
de stijging van de OZB veel hoger is
dan verwacht. De cijfers van huiseigenaren die tot nu toe zijn binnengekomen versterken het vermoeden
dat er iets mis is met de berekening
van de OZB dit jaar.

De VVD vermoedt dat de gemeente
is uitgegaan van een te grote waardedaling bij het vaststellen van de
tariefgrondslag voor de OZB. Uit de
tot nu toe ontvangen voorbeelden
blijkt dat de waarde van de huizen
veel minder sterk zijn gedaald dan
de gemeente in het najaar van 2013
heeft aangenomen. Gevolg hiervan
is dat iedere woningbezitter teveel
betaalt, dit geldt overigens ook voor
de OZB op “niet-woningen”.

De VVD roept dan ook alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel op
om hun bevindingen te sturen naar
fractie@vvduithoorn.nl.
De VVD laat het er in ieder geval
niet bij zitten en gaat bij de eerstvolgende gelegenheid met het college
in debat over deze kwestie. Mocht
het vermoeden kloppen dan zal de
VVD aandringen op een zeer spoedige correctie richting alle OZB-betalers.

Jan Bronkhorst nam z’n nieuwe matje Ans Voogel daar en tegen mee
naar een mooie 52,08% in deze lijn
der sterken.
In de B- lijn was de hoogste eer
weggelegd voor Wouda Roos & Anneke van der Zeeuw die goede zaken deden met 62,08%. Ook bij Tini
Geling & Atie de Jong liep het goed
met een eind resultaat van 60%
rond. An & Jan van Schaick deelden de derde en vierde plek met
Ben ten Brink & Ger Quelle met voor
allen 56,67%. Hans & Sonja Selman
verdienden 55,83% en werden daar
vijfde mee.
In de C- lijn verrasten Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar met een eer-

digen doch slaagde niet in die opzet. Hij won nog wel de eerste partij, doch in de daarop volgende partij
wees invaller Hans Bak hem gedecideerd terug. Michel Bak profiteerde
optimaal door beide partijen tegen
invaller Jan van Veen in winst om te
zetten. Hierdoor wisselden Nick en
Michel wederom van plaats. De laatste speelavond zal moeten uitwijzen,
wie van beide kemphanen zich vicekampioen mag noemen.
Triatlon
Na afloop van deze individuele driebandencompetitie zal het lopende
seizoen worden voortgezet en afgesloten met een triatlon. Dit betreft
een combinatie van libre, bandstoten
en driebanden, waarbij ook zeker de
nodige inventiviteit en inzet van de
spelers zal worden gevraagd. Ongetwijfeld zal dit weer een mooie strijd
opleveren tussen de vijf samengestelde teams.
ste plaats van 60,42%. De nummers twee, Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman, jongleerden naar 58,75%, waarbij ze soms
niet alle ballen in de lucht konden houden. Mieneke Jongsma
& Anneke Wijmans volgden keurig met 56,25% als derde en Maria
Baas & Klaas Verrips kwamen daar
door een gunstige laatste tafel nog
dichtbij met 55,83% als vierde. Ans
de Koning &Wim Röling werden vijfde met 51,67%, maar dat mocht van
gedetacheerde B spelers toch wel
minimaal verwacht worden! Voordat uw goede voornemens voor dit
jaar geheel vervaagd zijn, kom dan
nu eens kijken bij de bridgeavonden van Bridgeclub De legmeer. Elke woensdagavond in de barzaal
van sporthal De Scheg vanaf 19.45
uur. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl of telefoon 0297 567458.

V RO L I J K J I J
STRAKS MIJN
VA K A N T I E
OP?

Twee inbrekers
in kraag gevat
Uithoorn - Op dinsdag 28 januari zijn twee inwoners van
Uithoorn aangehouden vanwege een op 6 november in Uithoorn gepleegde inbraak in
een woning in de Admiraal de
Ruyterlaan. De mannen van 24
en 25 jaar zijn om half zes in de
ochtend opgehaald door agenten. De mannen moeten voor
de rechter verschijnen.

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT!
In de schoolvakanties organiseert Stichting
Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met
een beperking in diverse steden. De begeleiding is
in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen
kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de
hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere
dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:
Ingrid (32): “Die ene week heeft mij meer
voldoening gegeven dan de 5 jaar die ik als
telemarketeer werk.”

Poging inbraak
in woning

GRATIS ADVERTENTIE

Winnaar Italiaanse scooter bij
AH J. v.d. Berg maandag bekend

Uithoorn - De tweede zitting van
deze ronde werd in de A- lijn een
succes voor André van Herel & Cora
de Vroom. Ze waren met 63,54% het
peloton achtervolgers duidelijk de
baas. Hiervan werden Gerda Schavemaker & Jaap Kenter tweede met
57,99%, net voor Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister, die op 56,90% uitkwamen. Marianne & Huub Kamp
werden vierde met 55,21% en Wim
Slijkoord & Francis Terra schaarden
zich ook netjes bij de beste vijf met
een score van 54,86%.
Joop van Delft & Frans Kaandorp
namen deze maal wat gas terug met
52,78%, hetgeen zo te zien tot een
evaluatie gesprek noopte na afloop!

het voornaamste aanspreekpunt in
de winkel zal zijn.
Openingstijden: di t/m do van 9.30
tot 17.30 uur; vrij van 9.30 tot 20.00
uur; za van 8.30 tot 17.00 uur en zo
van 12.00 tot 17.00 uur. Tel. 0297795053. Website www.dechocotoko.
nl. Ook te vinden op Facebook.

De Kwakel - Op donderdag
30 januari is tussen zes uur
in de ochtend en negen uur ‘s
avonds geprobeerd in te breken in een woning in het Wilgenhof. Getracht is het slotbeslag van de achterdeur te forceren. Het is de dieven niet gelukt het huis te betreden.
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Geldlening voor Project Ruimte voor Ruimte
Uithoorn/De Kwakel - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verstrekken een subsidie in de
vorm van een renteloze lening van
940.000 euro aan de gemeente Uithoorn om het project Ruimte voor
Ruimte te ondersteunen. Gedeputeerde Tjeerd Talsma van de Provincie Noord-Holland en wethouder Jeroen Verheijen ondertekenden donderdagmiddag 30 januari een overeenkomst hierover bij
rozenkweker Gerard Vork aan de
Drechtdijk 109 in De Kwakel. Vervolgens werd op ludieke wijze door
beide heren hieraan fysiek gestalte gegeven door een berg gebroken
glas van door Vork geruimde kassen
op het bedrijfsterrein achter de woning in een kruiwagen te scheppen.
“Ruimte voor Ruimte is een regeling waarmee kleinschalige kassencomplexen langs de Amstel kunnen worden gesaneerd”, zegt wet-

houder Jeroen Verheijen. “Het doel
is om de landschappelijke kwaliteit
van het veenweidegebied in de Uithoornse polder te verbeteren door
verouderde kassen op te ruimen.
Nog levensvatbare bedrijven worden gestimuleerd om te verplaatsen naar een kernglastuinbouwgebied. Deelname aan de regeling
voor tuinders is geheel op vrijwillige
basis. Het saldo van de kosten van
de sanering en mogelijke opbrengsten op de locatie zelf, wordt aan de
ondernemer vergoed. Deze vergoeding moet worden betaald met opbrengsten uit de bouw van bijvoorbeeld nieuwe woningen.”
Om dat te organiseren heeft de gemeente een zogenaamd ‘Ruimte voor Ruimte fonds’ ingesteld. De
gemeente wordt in dit project ondersteund door Coöperatie Agrimaco uit Moerkapelle, een adviesbureau met kennis van de tuinbouw-

sector. Uithoorn heeft haar aanpak
op basis van de provinciale regeling verder uitgewerkt en de eerste
overeenkomsten met tuinders die in
aanmerking komen voor sanering
zijn gesloten.
Goed gevoel
Gerard Vork is een van de ondernemers die recentelijk heeft aangehaakt bij het project. Vork heeft op
zijn terrein aan de Drechtdijk inmiddels anderhalve hectare aan kassen afgebroken. Dat wordt nu grasland en ingepast in het veenweidelandschap. Hij heeft in Nieuwveen
een nieuw glastuinbouwbedrijf met
een oppervlak van 2 hectare opgezet waarbinnen hij op kleine kavels
van ca. 2.000 meter diverse soorten
rozen op biologische en natuurlijke basis kweekt, zonder gebruikmaking van verwarming en chemische
bestrijdingsmiddelen. Hij bespaart

daarmee enorm op zijn energienota
en zorgt tevens voor een vriendelijk
milieu. In de zomer wordt geoogst
en net voor Moederdag. Vork zegt
bij dit alles een goed gevoel te hebben en verleent graag zijn medewerking aan het project. Een van de
eerste kwekers die de mogelijkheden voor het project inzag was potrozenkweker Wim van Diemen van
Kwekerij HPD aan de Achterweg.
Hij tekende eind december 2012
met wethouder Verheijen de overeenkomst. Ook hij sloopte zijn kassen aan de Drechtdijk (69) waarna de bedrijfsgrond veranderde in
groen grasland.
Versterking landelijk gebied
De provincie Noord-Holland heeft
hoge verwachtingen van het project. Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “We hebben besloten tot verstrekken van een lening omdat het
project van grote betekenis is. Het
draagt onder andere bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied en de
aansluiting op het Nationaal Landschap het Groene Hart, aan versterking van de betekenis als weidevogelleefgebied en aan het versterken
van de Greenport Aalsmeer.”
Aanleiding voor dit ‘Ruimte voor
Ruimte’ project is de Structuurvisie
die in 2009 door de gemeenteraad
van Uithoorn is vastgesteld. Daarin is het veenweidegebied, gelegen
in de bovenlanden van de Amstel,
aangegeven als onderdeel van het
‘dorpse, landelijke gezicht’. Instandhouding en versterking van dit gebied is een belangrijke doelstelling.
Langs de Amstel en aan de zuidoostzijde van de Drechtdijk liggen
nog verspreide kleinschalige kassencomplexen. Sommige bedrijven functioneren nog goed, andere staan leeg. Doelstelling van de visie is om deze kassen te saneren en
de gronden te bestemmen en te gebruiken als weidegrond om zo het
karakter van het landelijke gebied te
versterken.

Workshops in Atelier de
Penseelstreek
Uithoorn - In Atelier de Penseelstreek (Potgieterlaan 16, Uithoorn)
zullen de komende tijd weer enkele
workshops gegeven worden. De eerste workshop vindt plaats op woensdagavond 12 februari van 20 tot 22
uur. Het thema is “Schilderen als Picasso”. We schilderen met acrylverf

op papier en al het materiaal (gebruik kwasten, verf en papier) is inbegrepen in de prijs. Voor wie het
leuk vindt om een keer te komen
schilderen, is dit een goede gelegenheid. Voor meer info: www.atelierpenseelstreek-uithoorn.nl, email: info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl

lijke instellingen en de gemeenten.
De iPad is een heel fijn hulpmiddel
om woord en beeld te combineren.
We kunnen nu ook deelnemers individueel een geheugen spel op de
Ipad laten spelen. Er zijn tal van mogelijkheden en de deelnemers en
wij van de Ontmoetingsgroepen Uithoorn zijn er heel blij en dankbaar
voor dit gebaar.

Eerste kinderdisco
daverend succes!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de eerste editie van de nieuwe kinderdisco in Uithoorn: Col’inKidz!
Georganiseerd door Axel en Heleen Colijn in Dans en Partycentrum
Colijn in Uithoorn. Col’inKidz heeft
de welbekende disco’s van Kids in
The Mix doorgezet. Samen met DJ
Edwin Konijn hebben Axel en Heleen een poging gedaan om de kinderen dezelfde beleving te geven als
bij de ‘oude’ disco én meer!
Dat is goed gelukt! Zo’n 150 kinderen waren zaterdag om 19.00 in het
Dans en Partycentrum. Voor een 10tal kinderen was het feest al eerder
begonnen. Zij waren de gelukkige
winnaars van de actie in samenwerking met Eethuis/Cafetaria The Family! Deze kids mochten om zes uur
aanschuiven en genieten van een

Gemeentebelangen start
campagne!
Uithoorn - Zaterdag jl. is Gemeentebelangen de campagne gestart voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart
aanstaande. Traditiegetrouw vindt deze
“aftrap” plaats in De Kwakel, waar tenslotte de roots van de partij liggen. Daar werd
al in 1970 de noodzaak gezien van het belang van een politieke partij op te richten
die zich uitsluitend bezighoudt met de lokale aspecten in Uithoorn en De Kwakel.
Een aantal leden en andere belangstellenden verzamelden zich rondom het dorpshuis De Quakel voor deze feestelijke gebeurtenis. Kandidaten op de lijst toonden
zich aan de inwoners van Uithoorn en De
Kwakel. De komende weken zal dit team
van Gemeentebelangen te zien zijn in Uit-

Uithoorn - ‘Ons Uithoorn is ambitieus en doet mee aan de verkiezingen om die te winnen. Daar willen we liever geen doekjes om winden’. Dit stelde lijsttrekker Benno
van Dam, afgelopen zaterdagavond
in Café Bar Roadies. De lokale partij gaf daar het startschot voor haar
campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezing. Bij de campagnestart presenteerde Ons Uithoorn haar verkiezingsprogramma en de lijst met kandidaten voor
de gemeenteraad. Het verkiezingsprogramma heeft wederom als titel
‘Uithoorn is van ons allemaal’ gekregen. Hieruit blijkt dat de partij de afstand tussen burgers en gemeentebestuur nog steeds als belangrijk
thema ziet. Andere thema’s zijn ‘financieel de zaken op orde’, ‘herstel
van het historische dorpscentrum
en behoud van de Schanskerk’ en
‘volop kansen voor kinderen om zich
te ontwikkelen’. Dat laatste betekent
zuinig zijn op voorzieningen op het
gebied van spelen, onderwijs, bibliotheek en sport. Met dit programma, dat gedownload kan worden via

www.onsuithoorn.nl, wordt de ingezette lijn van de afgelopen jaren
voortgezet.
De kieslijst wordt, niet geheel onverwachts, aangevoerd door Benno van Dam. Als oprichter en fractievoorzitter was en is hij het gezicht van de partij, aldus een persverklaring van Ons Uithoorn. Op
plek 2 staat Frans Boonman. Afgelopen vier jaar zat hij bij elke raadsvergadering op de publieke tribune, volgens eigen zeggen ‘vaak met
gekromde tenen’. Op plek drie staat
Brenda Elgersma, in het dagelijks
leven werkzaam als brigadier bij de
Amsterdamse politie, gevolgd door
Anneke Vink met twaalf jaar ervaring in de raad. De Kwakelaars Martin Wezel en Marco Verschragen
staan op plek vijf en zes. Het invullen van een makelaarsfunctie tussen De Kwakel en het gemeentebestuur is hun belangrijkste doelstelling. De lijst wordt compleet gemaakt door achtereenvolgens Roel
Mans, Evert Prinssen, Malou Vendeville, Hans Bouter en Martijn Eggens.

Collecteweek Reumafonds

Ontmoetingsgroepen
Uithoorn blij met iPad
Uithoorn - Heel blij zijn wij als Ontmoetingsgroepen Uithoorn toen het
bericht kwam dat wij van de Sinterklaasactie een iPad mochten aanschaffen. De Stichting Sinterklaasaktie Uithoorn steunt met de opbrengsten van de bezoeken vele
maatschappelijke en sociale doelen. Dit gebeurt in samenspraak
met de plaatselijke maatschappe-

Ons Uithoorn presenteert
haar kieslijst

hoorn en De Kwakel om met mensen in gesprek te gaan. Zij horen graag wat voor de
inwoners belangrijk is.
Met de speerpunten Ontwikkeling Dorpshart – Groen Onderhoud – Ouderen – Bereikbaarheid – Communicatie & Participatie en Kunst, cultuur en sport gaat Gemeentebelangen de komende 4 jaar in.
Flink voorbereidend werk van veel leden
uit Uithoorn en De Kwakel ging vooraf aan
het startsein dat door de lijsttrekker werd
gegeven. Na afloop werd nog even gezellig nagepraat, waarbij opnieuw bleek hoe
hecht en enthousiast dit team is en dat
het vol vertrouwen de verkiezingen ingaat met haar programma “lokaal anders”.
www.gemeentebelangen.nl

driegangendiner. Superleuk natuurlijk. Bij het dans en Partycentrum
stond een prachtige ballonnenboog
met lichtjes te stralen voor de deur,
verzorgd door Ballonpret.nl.
Toen alle kinderen binnen waren,
en de ouders naar buiten, kon het
feest beginnen. Lekkere dansmuziek, leuke wedstrijdjes, felicitaties
voor de jarigen, natuurlijk schuifelen en even lekker chillen aan de
bar. Het was geweldig om zoveel
vrolijke koppies te zien!
Aan het eind nog een presentje voor
alle kids en toen helaas weer naar
huis. De volgende disco’s staan gepland op vrijdag 28 februari (voorjaarsvakantie) en zaterdag 29
maart! Meer info vindt u op www.
dansenpartycentrumcolijn.nl of vind
ons op Facebook!

Uithoorn - Het Reumafonds houdt
binnenkort de jaarlijkse landelijke
collecte. In de week van 10 t/m 15
maart 2014 komen ruim 63.000 vrijwilligers in actie om door heel Nederland geld op te halen voor een
wereld zonder reuma.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende
aandoening, die niet te voorkomen
is en (nog) niet te genezen. Onderzoek naar de oorzaak en een betere
behandeling van reuma is kostbaar.
Daarom is uw bijdrage hard nodig.
Mensen met reuma hebben vooral
last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte.
Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt.
Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan
gewrichten of spieren en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpen-

de aandoening, die jong en oud kan
treffen. Het Reumafonds strijdt voor
een beter leven met reuma nu en
een leven zonder reuma in de toekomst. Wij geven voorlichting, ondersteunen patiëntenverenigingen
en komen op voor de belangen van
mensen met reuma bij politiek en
zorg. Het fonds krijgt hiervoor geen
subsidie van de overheid en is dus
volledig afhankelijk van giften van
particulieren en bedrijven. Daarom
zijn wij blij met iedere gift.
Ons bankrekeningnummer is NL86RABO0123040000, Amsterdam.
www.reumafonds.nl

Onwel door
wietcake

in een woning in Wederick een persoon onwel was geworden. Agenten
zijn ter plaatse gegaan. Een 20 jarige man uit Amstelveen bleek teveel wietcake gesnoept te hebben.
De man is door vrienden naar huis
gebracht.

Uithoorn - Om drie uur in de nacht
van zaterdag 1 op zondag 2 februari kreeg de politie een melding dat

Rel rond zwijntjes
De Kwakel - Op woensdag 29 januari om half elf in de ochtend kwam
bij de politie een melding binnen dat
er twee zwijntjes op de dijk bij het
Jaagpad liepen.
De dieren bleken niet thuis te horen op de nabij gelegen boerderij.
De boer gaf aan dat hij de varkens

Collectanten gezocht
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Uithoorn en omgeving
en heeft u daarvoor een paar uur
beschikbaar? Word dan collectant
of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 10
t/m 15 maart 2014. U kunt hiervoor
contact opnemen met Marie-Antoinette Schets, telefoonnummer 0297521315.

af en toe eten gaf, net als buurtgenoten. De zwijntjes zouden twee
jaar geleden achter gelaten te zijn.
Omdat de zware dieren beschadigingen aan de dijk zouden kunnen
maken, werd besloten de dieren te
vangen. De agenten kregen hierbij
hulp van de boer en medewerkers
van de Dierenambulance. De zwijntjes zijn gevangen en er is opvang
voor ze gevonden.
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Belangengroep VuurlijnVeilig
biedt petitie aan
Uithoorn - Voordat de gemeenteraadsvergadering vorige week donderdagavond van start ging bood
Christine de Geijter namens de Belangengroep VuurlijnVeilig burgemeester Dagmar Oudshoorn een
petitie aan. Deze was ondertekend
door ongeveer 150 personen, waaronder een aantal bewoners uit Park
Krayenhoff bij wie de Vuurlijn vrijwel
grenst aan de achtertuin, maar ook
door mensen vanuit diverse doelgroepen uit de wijde omgeving. Samen met een van de initiatiefnemers, Bert Rietveld, gaf zij ten overstaan van het college en de raadsleden een mondelinge toelichting
wat de inhoudelijke reden is van deze petitie. Dat is het dringende verzoek om de Vuurlijn af te sluiten
voor doorgaand autoverkeer tussen
de Watsonweg en de Noorddam-

merweg. In de ogen van de ondertekenaars kan dat straks als het gescheiden fietspad dat nu langs de
Noorddammerweg wordt aangelegd, klaar is. Auto’s en fietsers rijden dan op aparte rijstroken. Daarnaast zal de parallel aan de Vuurlijn
lopende Koningin Maximálaan een
veel beter alternatief zijn om het autoverkeer af te wikkelen. Zeker als
de omgelegde N201 helemaal in
gebruik is genomen. In dat licht gezien wil men de Vuurlijn behouden
als een veilige route voor langzaam
verkeer. Dat bestaat uit wandelaars,
trimmers en fietsers. Belangrijke doelgroepen zijn jeugd (schoolgaand, bezoeken sportverenigingen), recreatief en woon-werkverkeer. Volgens de belanghebbenden
ondervindt het langzaam verkeer nu
ernstige hinder en gevaar van veel

te hard rijdende auto’s. De Vuurlijn
is het gevaarlijkste deel van de veelgebruikte fietsroute. De afsluiting
van de Vuurlijn door middel van een
‘knip’ zal tot een ononderbroken
veiligere fietsverbinding leiden. Uit
diverse eerdere studies is de onveiligheid door- én ongewenstheid van
doorgaand autoverkeer al nadrukkelijk gebleken. Aldus geformuleerd
uit de toelichting.
Handhaving faalt
“De Vuurlijn-Oost is tot 30 km zone aangewezen. Het autoverkeer
rijdt er echter veel te snel, hindert
en bedreigt het toegenomen langzaam verkeer op de smalle Vuurlijn. De politie faalt in handhaving.
De beperking van 30 km zone voldoet absoluut niet,” zo laat Christine de Geijter weten. Rietveld wijst
erop dat de Vuurlijn deel uitmaakt
van een beschermd natuurgebied
met een landelijk karakter dat voorziet in een belangrijke recreatieve
functie wat is uitgewerkt in de Gebiedsvisie. Daarin krijgt de Vuurlijn een langzaam verkeersfunctie.
Hij merkt verder op dat er fors bespaard kan worden op de groot onderhoudskosten als de Vuurlijn gesloten wordt voor doorgaand auto- en vrachtverkeer. Volgens hem
en Christine de Geijter zorgt een
knip in de Vuurlijn voor doorgaand
autoverkeer uiteindelijk tot de volgende voordelen: een veilige route
voor langzaam verkeer, juiste inpassing in de Gebiedsvisie, substantiële kostenbesparing en respecteren
van het besluit om de Boterdijk niet
af te sluiten. Een en ander werd verwoord bij het aanbieden van de petitie. Het college en de raadsleden
hebben er kennis van genomen en
zullen zich naar wordt verwacht op
(korte?) termijn ongetwijfeld nog
over uitspreken.

Foto- en Videoclub ‘De
Cinesjasten’ Uithoorn 35 jaar
Uithoorn - De Kwakel De Cinesjasten is een gezellige club, waar
je leert hoe je van je foto- en filmmateriaal een leuk filmpje kan maken, met ondersteuning van muziek,
tekst en voice over. Een aantal leden
werkt met Magix, waar we voorafgaand aan de clubavond ook les in
krijgen.
Momenteel zijn er 4 wedstrijden per
jaar, waaraan je geheel vrijblijvend
mee kan doen. De wedstrijd thema’s zijn: de vakantiefilm, de 1 minuutfilm, de montagefilm (een paar
leden zorgen voor foto- en filmmateriaal, iedereen die mee wil doen
krijgt het ruwe materiaal om daar
een filmpje van te maken voor de
wedstrijd) en de wisselprijs film (een
film met een thema, in 2013 was het
thema “GLAS”) Verder vragen we
iedereen om één vrije film per jaar
te laten te laten zien. Alle films worden besproken, zodat we van de positieve/negatieve kritiek kunnen leren. Ook hebben we een feuilleton
film (nummer 1 maakt een filmpje,
nummer 2 krijgt alleen dat filmpje
te zien om een vervolg te maken, zo
krijgt nummer 5 alleen het filmpje
van nummer 4 te zien voor zijn/haar
vervolg). De feuilleton film van 2013
had als thema “Pinnen mag”.
Op de clubavonden vertonen we
een of twee vrije films of hebben
een wedstrijd. Maar ook hebben
werkavonden of een gastspreker.
Omdat gezelligheid een onderdeel
van onze club is, hebben we tijdens
de zomerstop een jeu de boules
wedstrijd met aansluitend een barbecue. Vlak voor de Kerst hebben
we een “Kerstparty” met diner. Bei-

de activiteiten worden door de leden zeer gewaardeerd. Hebben we
u belangstelling kunnen wekken,
dan is het misschien ook interessant
om iets te weten over ons ontstaan.
Al dus voorzitter Anthy Saarloos.
Hoe het begon
Oprichter Sjaak Samshuizen vertelt:
“In 1978 vierde Foto de Boer haar 25
jarig bestaan. Hier moest natuurlijk ruchtbaarheid aan gegeven worden. Een week lang allerlei acties
met speciale aanbiedingen. Omdat
ik tot een van de jongsten in de personeelsgroep behoorde mocht ik de
acties verzinnen. Met o.a. een poster-, portret- en camera-actie werd
de publiciteit gezocht. Aangezien ik
zelf een enthousiast smalfilmer was
had ik ook besloten dat we in Uithoorn aan een smalfilmclub toe waren. Uit een reacties van klanten
bleek er voldoende belangstelling te
zijn voor een filmclub.
Samen met Peter van den Born (autorijschool), ook een enthousiaste
smalfilmer en goede klant bij ons,
heb ik het voorbereidende werk gedaan en een avond voor geïnteresseerden belegd. Het werd 30 januari
1979 bij Leenders in De Kwakel. Het
was bar en boos weer met sneeuw,
hagel en ijzel. Ondanks dat slechte
weer waren er ruim 40 belangstellende op komen dagen. De afgehuurde ruimte was eigenlijk te klein
voor zo’n groot aantal mensen. Na
onze bedoelingen duidelijk te hebben gemaakt werd er de mogelijkheid geboden om in te schrijven
als lid. Hieraan gaven zo’n 30 mensen direct gevolg. Op de eerste echte clubavond werd de naam voor de
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club bedacht: “De Cinesjasten” de
naamgever was Lou Olfers. “.
Ledenstop
“In de periode daarna hebben we
nog een keer een ledenstop ingevoerd omdat onze ruimte te klein
was voor zoveel mensen. In het begin ging alles nog met de filmcamera, dubbel acht werd langzaam aan
vervangen door Super 8 welke films
later ook van een geluids randspoor
werd voorzien zodat je direct, via
een speciale Super 8 geluidscamera live geluid op kon opnemen. Of
werken met losse recorders (wat
een ellende!) om spraak en of muziek toe te voegen. Op de clubavond
moest je, als je zeker wilde zijn van
een goede vertoning, je eigen projector meenemen. We hebben menige clubavond doorgebracht met
het wisselen van 4 of 5 projectoren
welke allemaal opnieuw ingesteld
moesten worden. En altijd spannend of het goed werkte!
Daarna is de video gekomen, eerst
nog als schoudercamera met daarbij een losse recorder met VHS tape
of als grote verbetering de Sony
met ingebouwde Betamax tape. De
montage van deze beelden ging via
een montage- videorecorder, later
kwamen steeds meer speciale apparaten om het monteren en mengen van beeld en geluid gemakkelijker te maken. Deze apparaten zoals mengpaneel en geluidsmontage
en titelapparaat waren vrij kostbaar,
van enkele honderden tot wel over
de duizend gulden per stuk. Later
gevolgd door “alles in 1” apparaten
van 2 tot over de 3 duizend gulden.
Tegenwoordig zijn de camera’s zo
vol gestopt met technologie dat je
vaak niet eens alles weet wat die
camera kan. Voor de montage gebruiken we tegenwoordig een laptop met een speciaal video montage programma. Juist al deze mogelijkheden leveren nog wel eens vragen c.q. problemen op welke uitstekend in clubverband besproken
en vaak ook opgelost kunnen worden. Dus lid worden van een (ONZE) foto/video club zoals we tegenwoordig zijn, is niet alleen leuk maar
ook leerzaam en bovendien gezellig.
Kijk ook eens op onze website www.
cinesjasten.nl.
U vindt daar filmpjes en foto’s van
onze leden en wat u verder over de
club wil weten. Wilt u de sfeer komen proeven, langs komen mag geheel vrijblijvend. Onze clubavonden
zijn op dinsdagavond eens in de 3
weken in het dorpshuis De Quakel,
Kerklaan 16 1424 BK De Kwakel.
Ook kunt u contact opnemen onze secretaris J.M.Rijpkema, telefoon
020-6472909 of 0640076049”.

Zoete Zonde

Heerlijke huisgemaakte taarten
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
Drie jaar alweer is de taartwinkel
annex tearoom Zoete Zonde van
Stephanie Verkerk gevestigd op de
hoek van de Koningin Julianalaan
en het Marktplein. Met veel succes verkoopt zij haar zelfgemaakte taarten en taartpunten aan een
brede klantenkring. Het overheerlijke gebak dat in tal van variaties
in de koelvitrine wacht op een liefhebber, wordt in de kleine keuken
achter de vitrine en verkoopruimte
tussentijds in eigen beheer gebakken. Daardoor is het aanbod altijd
vers. Stephanie heeft zich op dit
gebied gespecialiseerd en is voortdurend bezig zichzelf in de verschillende en vaak unieke recepturen te overtreffen. Zij doet dit helemaal alleen en presenteert zich
met haar aanbod als een ambachtelijke banketbakker pur sang! Behalve een ‘standaard’ aanbod aan
taarten als mondwaterende appeltaart, worteltaart en chocoladetaart, maakt zij ook seizoengebonden heerlijkheden. Zoals in de
zomer met bijvoorbeeld veel rood
fruit en rabarber. Voor iedereen
is het echt de ‘zonde waard’ hier

eens wat van het aanbod te proeven! Naast een kopje lekkere verse koffie – verkrijgbaar in diverse varianten - met een taartpunt
naar keuze waarvan u in de winkel
of bij mooi weer op het terras voor
de deur kunt genieten, kunt u ook
taartpunten, chocoladeproducten,
macarons, schuimgebak en dergelijke kopen en meenemen voor
thuis. Tevens maakt Stephanie ook
speciale taarten op bestelling, onder meer voor (kinder)verjaardagen, jubilea en andere speciale gelegenheden. De consument,
maar ook het zakelijke deel van de
markt kan altijd voor iets bijzonders bij haar terecht. De taarten
worden door haar met kwalitatief
hoogwaardige ingrediënten vervaardigd. Het hele jaar door, maar
vooral tijdens de zomermaanden
heeft zij veel aanloop van passanten (fietsers en wielrenners) maar
ook vaste klanten die haar eigengemaakte gebak op waarde weten
te schatten.
Zoete Zonde verhuist
Stephanie is niet zomaar in de wereld van de culinaire zoetigheden
terecht gekomen. Zij behoort tot
de horecafamilie die het toonaangevende etablissement Sjiek aan
de Amstel op de kaart heeft gezet, naar daarvoor het café restau-

Kinderboerderij tot
eind juli open
Uithoorn - De gemeente Uithoorn
en Ons Tweede Thuis hebben besloten de kinderboerderij open te houden tot eind juli 2014. De cliënten
die op de kinderboerderij werken,
krijgen per 1 maart 2014 een andere
werkplek. Daarnaast worden de dieren die veel verzorging nodig hebben op een andere plek gehuisvest.
De personele bezetting is in die periode minimaal. Daarom zoekt Ons
Tweede Thuis hulp van vrijwilligers.
Voor meer informatie hierover kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Ciska te Boekhorst, tel.
0655954056. De kinderboerderij is
open op woensdag en vrijdag van
9.30 tot 16.30 uur.

Nieuwe initiatieven
Het is inmiddels duidelijk dat de gemeente en Ons Tweede Thuis niet
in staat zijn zonder hulp van andere
partijen de kinderboerderij in stand
te houden. Wel willen beide partijen nieuwe initiatieven ondersteunen. De gemeente Uithoorn en Ons
Tweede Thuis doen een beroep op
organisaties en bewoners om mee
te denken en ideeën concreet vorm
te geven.
Voor initiatieven voor het in stand
houden van de kinderboerderij kunt
u contact opnemen met de gemeente Uithoorn via tel. 0297 513 111 of
via gemeente@uithoorn.nl.

rant Het Oude Spoorhuis exploiteerde. Daar heeft zij jarenlang samengewerkt met haar moeder Corien en zusje Evelien. Zij wilde echter al langere tijd iets voor zichzelf beginnen en dat werd dus de
Zoete Zonde met als specialisme
huisgemaakte taarten. Stephanie
zelf zegt dat ze nog lang niet aan
het eind is met haar recepturen.
Ze wil meer en kijkt daarbij gretig naar Amerika, de bakermat van
de cheesecakes. Als het haar gegeven is wil ze daar nog een keer
heen om kennis op te doen en het
aanbod te bekijken. Sjiek aan de
Amstel is voor haar natuurlijk ook
geen onbekende en het is dus ook
geen wonder dat Stephanie voor
de lekkerste taarten zorgt die daar
als een dessertvariant op het menu staan. Verder heeft Stephanie
plannen om met haar Zoete Zonde nog dit jaar er naartoe te willen verhuizen! Daar gaat zij in een
afgescheiden gedeelte zowel haar
winkel als de taartproductie voortzetten.
Openingstijden:
di. van 9.30-14.00 u.
wo. t/m za. van 9.30-17.00 u.
Zie ook de website voor al het
lekkers www.zoetezonde.nl.
Ook bereikbaar via Facebook.
Tel. 0297-569280
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Helpt u ook mee om Jantje
een handje te helpen?

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

Uithoorn - Vanaf 9 februari t/m 15
februari lopen de (water)welpen,
zeeverkenners, loodsen samen met
ouders en leiding van scouting Admiralengroep in Uithoorn weer collecte voor Jantje Beton. Maar zonder uw hulp kunnen we uiteraard
niets beginnen. Dus hopen wij op
uw gulle medewerking. Jantje Beton wil voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven
van kinderen verdwijnt. Daarom ondersteunt Jantje Beton kinderen in
Nederland om hun eigen buurt leuker te maken. Want als het buiten
leuk is, blijven kinderen niet binnen.
Buitenspelen en bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling
van kinderen. Het is leuk én belangrijk in het leven van een kind. Buiten

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

is de plaats waar kinderen vriendjes
ontmoeten, de ruimte hebben om
te rennen en zich vrij voelen. Daar
worden kinderen vrolijk en blij van.
Bovendien is buitenspelen goed
voor de ontwikkeling van belangrijke lichamelijke, mentale, motorische
en sociale vaardigheden. Ook heel
belangrijk: buitenspelen houdt kinderen spelenderwijs in beweging.
Scouting Admiralengroep is als
vanouds ook een vereniging die het
buitenspelen en het spelen en werken op het water hoog in het vaandel heeft staan. Samen maken we
ons dus sterk voor de jeugd van Nederland. Dus geef gul en help Jantje een handje als er een scout bij u
aanbelt tussen maandag 9 februari
en zaterdag 15 februari.

oplagE: 14.400

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

Wie gunt u een make-over
voor Valentijn?

Regio - Binnenkort starten er weer
nieuwe Mindfulness trainingen in
Amstelveen. Trainsters Marjanne
Kruyswijk en Renée Cooken geven
deze trainingen al vele jaren met
veel plezier.

Mijdrecht - Instituut Périne, Total
Skin Improvement & Advice en kledingzaak El Fuego, beide al vele jaren in Mijdrecht gevestigd, hebben
dit jaar iets speciaals voor Valentijn bedacht. Want, zo vinden zij, 14
februari ofwel Valentijnsdag, is de
dag van de liefde! Een dag waarop
we even extra stilstaan bij de ‘liefde’ voor de medemens. Omdat beide bedrijven zich op hun eigen vakgebied hebben specialiseert in ‘verzorging’ en ‘er verzorgt uitzien’, vinden ze het een leuk idee om daar
een Valentijnsactie aan te koppelen.
Onder het motto: wie gunt u een
make-over voor Valentijn, mag men
iemand aanmelden om deze makeover te winnen. Dus... Kent u iemand
die absoluut een make-over verdient, omdat zij altijd voor u klaar
staat, zij iets (heftigs) heeft meegemaakt, een studie heeft afgerond of
omdat het uw grote liefde is? Geef
diegene dan voor 10 februari op en
wie weet is zij op 14 februari de gelukkige winnares!

Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent: je bewust
zijn van de je ervaringen zonder dat
je daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op
de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden - let maar eens op hoe vaak
je op routine draait terwijl je denkt
aan zaken uit verleden of toekomst.
We zijn niet aanwezig in het hieren-nu en reageren vanuit automatische patronen, waardoor we geen
vat hebben op veranderingen.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness
te leren, is jezelf te concentreren op
het heden. Ben je met de kinderen
aan het spelen? Schakel bijvoorbeeld je telefoon eens uit en geniet
volledig van je kinderen. Hierdoor
zul je je meer ontspannen voelen.
De boodschap is dus het geluk niet
in de toekomst te zoeken, maar in
het nu. Om je goed op het nu te leren concentreren kun je de 8-weekse mindfulness training doen, onder
begeleiding van een ervaren trainer.
Marjanne: Ik ben counsellor van beroep en heb een eigen praktijk. Door
Mindfulness heb ik geleerd dat pijn,

verdiet en geluk bij het leven hoort
en je emoties niet uit de weg moet
gaan. Want juist het vechten kost
zoveel energie. Hierdoor sta ik veel
bewuster in het leven en ben ik in
staat om meer te genieten van het
moment en ik ben een blijer mens
geworden.
Renée: Ik ben stress counsellor van
beroep met een eigen praktijk en
ben me enige jaren geleden gaan
verdiepen in de overeenkomsten
tussen de moderne westerse psychologie en het eeuwenoude boeddhisme. Mindfulness heeft mijn hart
gestolen omdat het me in contact
heeft gebracht met mezelf, ik pieker minder, leef bewuster, zie de
kleine dingetjes weer. En dat geeft
veel rust!
Wat houdt de 8 weekse
training precies in?
Je leert bijvoorbeeld contact te maken met je gevoelens, gedachten,
gewoonten en gedragingen. En je
ontdekt hoe je je eigen geest kunt
observeren en hoe je je eigen geluk
kunt creëren. Door o.a. yoga en meditatie oefeningen leer je omgaan
met wat er is en met wie je bent. Na
de training hebben de cursisten een
soort gereedschapskist die ze thuis
kunnen gebruiken, die hen helpt om
te gaan met allerlei “weersomstandigheden” in het leven. Voor meer
informatie: www.leveninhetnu.com
of bel met de trainisters op 0641887715 of 06-1353600.
(Zie advertentie elders in dit blad)

Interstamppotavond
in de Springbok
De Hoef - De stichting ‘Vrienden
van de Antoniuskerk’ gaat weer
een winterstamppotavond organiseren waarvan de opbrengst
wordt gebruikt voor het onderhoud van de kerk, pastorie en
de begraafplaats. Deze gezellige
avond zal plaats vinden op vrijdagavond 14 februari 2014 in het
dorpshuis ‘De Springbok’.
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 verschillende maaltijden: Boerenkool met
worst, hutspot met stoofvlees/jus
en stamppot andijvie met kleine
gehaktballetjes.

Voor iedere bezoeker is er een
welkomstdrankje. De avond zal
worden opgevrolijkt door een
fantastisch koor. Iedereen is welkom! De inwoners van De Hoef
worden persoonlijk benaderd, en
de mensen buiten De Hoef, die
willen deelnemen, dienen zich
aan te melden bij onderstaande
personen. Telefonisch 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.

Sabrina Starke zingt
Bill Withers
Regio - Op zaterdag 15 februari om acht uur ’s avonds komt singer-songwriter Sabrina Starke naar
het Crown Theater in Aalsmeer. De
uit Suriname afkomstige zangeres
vertelt in een kort telefonisch interview onder andere waarvan wij haar
zouden kunnen kennen en wat de
theatervoorstelling inhoudt. “Ik ben
al heel erg lang bezig en had mijn
doorbraak op televisie bij De Wereld Draait Door in 2009. Ik kreeg
drie minuten de tijd om mijn liedje ten gehore te brengen, terwijl dat
tegenwoordig slechts de one-minute-of-fame betreft. Ik had mazzel.
Matthijs mocht me. Inmiddels heb
ik mijn vierde album gemaakt. Met
dit, in mei uitgekomen, album ‘Lean
on Me’, tour ik met mijn band vanaf 11 januari door de Nederlandse
theaters.” De band van Sabrina bestaat uit een toetsenist, een gitarist
en een drummer. Alle bandleden
zingen met Sabrina mee en zelf bespeelt zij daarnaast ook nog eens de
gitaar. Sabrina: “De première was in
de Kleine Komedie in Amsterdam.
Uitverkochte zaal. Heerlijk om te
doen. We hebben er met z’n vieren
echt heel veel plezier in. Voor de bezoekers is het ook een mooie ervaring; Op het podium hebben we een
grote video-wall met onder andere
prachtige movie visuals en het Metropole orkest. Dat is bijna niet uit te
leggen, dat moet je gewoon zien én
horen.” Waarom heeft Sabrina Starke in deze show (en voor de CD) eigenlijk gekozen voor het repertoire
van Bill Withers? “Die man is voor
mij gewoon een levende legende.
Ik ben bijzonder groot fan van hem.
Hij heeft mij muzikaal enorm geïnspireerd, heeft prachtige songs geschreven, waaronder de welbekende Lean on Me, Ain’t no sunshine
when she’s gone en Lovely Day. Hij
is down to earth en staat heel bewust in het leven. Dat spreekt mij
aan. Uiteraard heb ik hem om toestemming gevraagd de CD te maken. Bill Withers is de eerste die de
plaat heeft gehoord en heeft een
mooie note achtergelaten, die ach-

ter op mijn CD te lezen is. Daar ben
ik natuurlijk heel erg trots op.”
Must See Concert
In het avondvullend theaterprogramma (twee maal drie kwartier)
zal Sabrina Starke met haar band
het publiek kennis laten maken met
het repertoire, de roots en het leven
van soullengende Bill Withers. “Ik
vertel zijn verhaal.” Aldus Sabrina.
“En wordt daarbij op muzikale wijze
begeleid door mijn band en door de
visuele effecten. Het is een prachtige voorstelling geworden, een ode
aan Bill Withers. Ik vind het echt een
‘Must See concert’. Wilt u de soulvoorstelling bijwonen op zaterdag
15 februari om 20:00 uur in Crown
Theater? Een regulier kaartje kost
€ 23,50. Voor de snelle beslisser, nu
nog tegen de sprintprijs van € 19,50.
Na de voorstelling zal de band nog
handtekeningen uitdelen en kunt
u met ze op de foto. Er zijn dan tevens CD’s verkrijgbaar. Onder andere ‘Lean on Me. Voor deze theatervoorstelling biedt Crown Theater samen met Restaurant Downtown Diner twee zeer voordelige
theaterarrangementen aan, te weten: Een twee- of driegangenmenu mét entreebewijs voor respectievelijk slechts 32,50 en 40,00. Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.nl voor actuele prijsinformatie en arrangementen.

‘Winterse weggeefweken’
verlengd tot 28 februari
De Hoef - Voor de derde keer op rij
organiseerde het bekende pannenkoekenrestaurant ‘De Strooppot’
begin januari dit jaar weer ‘Winterse weggeefweken’. Een actie waarbij de helft van het aantal bestelde
pannenkoeken gratis wordt geserveerd. Een fantastisch initiatief dat
door veel mensen op prijs wordt gesteld, omdat het ‘uitje’ met hele gezin daardoor zeer betaalbaar blijft.
Aan de andere kant is het succes
van de actie zo groot dat restauranteigenaar Marcel Kentrop besloten
heeft de actie te verlengen tot en
met vrijdag 28 februari. Tot die tijd
kunnen liefhebbers van pannenkoeken een keuze maken uit meer dan
150 variaties aan ambachtelijk bereide zoete, hartige en speciale pannenkoeken. Wie binnen de actietijd
met vier personen binnenstapt en
pannenkoeken bestelt, krijgt twee
daarvan gratis geserveerd. Vier halen en twee betalen dus. Hetzelfde geldt voor een bestelling van zes
pannenkoeken, waarbij men er drie
gratis krijgt en bij acht of meer pannenkoeken worden dat er maximaal
vier. De goedkoopste versie pannenkoeken in de bestelling wordt
op de rekening in mindering gebracht. En de goedkoopste pannenkoek is beslist niet altijd de minste!
De actie geldt uitsluitend op doordeweekse dagen van dinsdag tot en
met vrijdag. Dat alles betekent dat
het optimaal smullen geblazen is
voor liefhebbers van pannenkoeken!
“Van meet af aan is de actie een
geweldig succes geweest, reden
waarom we weer op herhaling zijn
gaan,” laat gastheer Marcel Kentrop
weten. “Vaak is het hele restaurant
vol en dat tikt aan, want wij hebben
in totaal ongeveer 250 zitplaatsen.
Behalve gasten in de privésfeer krijgen we hier ook veel verenigingen
die met hun leden een pannenkoek
komen eten, maar ook bedrijven
laten zich niet onbetuigd die met
hun werknemers bij ons een pannenkoek weghappen. Reservering
is wel gewenst omdat het meestal
heel druk is. In alle jaargetijden komen hier mensen langs, zoals wandelaars, fietsers, motorclubs en watersportliefhebbers. Op winterse dagen komen ze ook, maar dan met

de auto. Gezinnen met kinderen en
opa’s en oma’s met hun kleinkinderen zijn hier kind aan huis. Als het
erg druk is betrekken we de ‘opkamer’ hierboven erbij. Die is sfeervol
op z’n oud-Hollands ingericht.”
Feestlocatie
Het gaat De Strooppot nog steeds
voor de wind, maar Marcel geeft
aan dat er wel veel meer voor gedaan moet worden om gasten binnen te krijgen. Voor hem en zijn
gastvrije team van medewerkers is
dat geen probleem. De Strooppot is
in de regio al jarenlang bij veel bezoekers erg populair. Niet voor niets
kiezen zij meerdere keren voor deze gezellige horecagelegenheid om
er iets lekkers te eten en te drinken. Een breed aanbod aan smakelijke producten tegen betaalbare
prijzen, uitstekend gastheerschap,
kindvriendelijkheid en een goede
bereikbaarheid met ruim voldoende
parkeerplaatsen liggen daaraan ten
grondslag. Maar De Strooppot geniet niet alleen bekendheid om zijn
pannenkoeken. Er zijn ook gezellig
ingerichte feestzalen waar men in
overleg een familiefeest, jubileum,
receptie of bedrijfsfeest kan (laten)
organiseren. Marcel: “De Strooppot
is bovendien aangemerkt als officiële trouwlocatie, dus hier kan men in
het huwelijk treden en tegelijkertijd
op dezelfde locatie de bruiloftsgasten ontvangen en de heugelijke dag
vieren. Natuurlijk kan men voor elke
huwelijksviering in de zin van 25, 50,
60 jaar en meer bij ons terecht. Voor
alle festiviteiten is er keus uit buffetten in verschillende varianten die
we in eigen beheer verzorgen. Maar
ook als men met een gezelschap
kiest voor een uitgebreid diner is
ook dat bij De Strooppot mogelijk.
Verder organiseren wij op verzoek
ook een diner-dansant.
We doen dus veel meer dan alleen
maar een pannenkoekenrestaurant
te zijn.”
Pannenkoekenrestaurant & Feestaccommodatie De Strooppot, De
Hoef Oostzijde 42-43 (naast de RK
Kerk). Tel. 0297-593777. Meer weten? Bezoek de geheel vernieuwde
website: www.strooppot.nl.

Bingo Dorpshuis “De Quakel”
De Kwakel - Vrijdag 7 februari 2014 is er weer een gezellige bingoavond in Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 te De Kwakel. De zaal is
open vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. Tot dan.

Activiteiten Commissie
van het dorpshuis
De Kwakel - Afgelopen weken
was het dorpshuis in De Kwakel het
strijdtoneel van het Kwakelse Kampioenschap Klaverjas & Pandoer. De
64 kaarters hebben 3 weken lang
gestreden voor de fel begeerde titels. De 1e avond bij het pandoeren
werd gewonnen door Leni Schelling.
Tijdens de 2e avond werd de koppositie sterk overgenomen door Gerrit
Kooijman. De derde avond werd gewonnen door Rob Bakker met Gerrit op een prima 2e plaats. Hierdoor kwam de koppositie van Gerrit niet in gevaar en zal zijn naam
op de wisselbeker worden bijschrijven. Bij het klaverjassen werd de 1e
avond gewonnen door Tinus Smit.
De 2e avond werd gewonnen door
zijn vrouw Corrie maar Tinus bleef
koploper in de competitie. De derde avond werd overtuigend gewonnen door Maarten Westerbos. Uiteindelijk was aan het eind van de
drie wedstrijdavonden Jan van der
Knaap de grote winnaar.
Eind uitslag Pandoeren
• Gerrit Kooijman
• Marij Schelling
Eind uitslag Klaverjassen
• Jan van der Knaap

• Kees Vendrik
• Lettie de Jong
Programma
Vrijdag 7 februari gaan de bingoballetjes weer rollen en zijn er weer
leuke prijzen te winnen. De zaal
gaat open om 19.30 uur en 20.00
uur gaan we beginnen met de Bingo. Vrijdag 14 februari zal het Shantykoor de Brulboeien een optreden verzorgen tijdens de Bierproefavond. De toegang is gratis maar
voor het bierproeven vragen wij een
kleine vergoeding van €5,00. Aanvang 20.30 uur en de zaal gaat open
om 20.00 uur. Voor de echte kaartliefhebbers organiseert de Activiteiten Commissie op dinsdag 4
maart weer de zgn “laatste dinsdag”
kaartmiddag. De inschrijving is om
13.00 uur en het kaarten begint om
13.30 uur. Kosten 2,50.
Op zaterdag 8 maart is er dan weer
een marathon voor klaverjas en
pandoer. We kaarten van 10.0018.00 uur. Deelname kost 10 euro.
Inschrijven is verplicht en kan bij
Joop van Diemen (0297-546900) of
bij het dorpshuis, Kerklaan 16 De
Kwakel, 0297-531528.

Make-over
De winnares wordt heerlijk verwend
en ondergaat een heuse make-over.
Haar gezichtshuid wordt goed verzorgt tijdens een heerlijke gezichts-

behandeling bij Instituut Périne. In
een rustige en sfeervolle ambiance,
zorgen de gediplomeerde specialistes ervoor dat het u aan niets ontbreekt En reken maar dat alles tot
in de puntjes is verzorgd. Niet voor
niets is deze schoonheidssalon uitgeroepen door een onafhankelijke
vakjury tot Winnaar van de Beauty Award 2013, Beste salon van Nederland. Na de behandeling wordt
zij vervolgens opgemaakt en ontvangt diverse tips en trucs tijdens
een persoonlijke make-up workshop van het minerale cosmetica merk ‘Young Blood’. Na afloop
van de make-up workshop wordt
zij naar kledingzaak El Fuego gebracht die haar prachtige kleding
aanbiedt.(t.w.v. 100 euro). El Fuego
is een moderne modezaak voor hem
en haar die toch weer een iets ander assortiment aanbiedt als de
‘standaard’ kledingzaak. De merken die zij voeren zijn vaak iets uitgewerkter en niet op elke hoek te
verkrijgen, daarnaast verkopen hebben zij veel accessoires en schoenen. Met de nieuwe voorjaarscollectie, die bestaat uit veel prints in heel
veel kleuren, maken deze Valentijn
make-over compleet.
(Zie advertentie elders in dit blad)

Nieuw in Nederland,
als eerste in Wilnis!
De Ronde Venen - De Thaische
Boeddhistische monnik Charn Chano heeft een bijzondere genezende
ademhalingstechniek ontwikkeld,
die je vitaler, gezonder en helderder van geest maakt. Hij noemt deze
techniek ‘Pong Yup’. Dr. R. Martina,
leerling van deze monnik, heeft de
Pong Yup techniek nu naar Europa
gebracht. Prisma Coaching is afgelopen jaar in Duitsland als een van
de eersten getraind in deze nieuwe revolutionaire ademhalingstechniek, die wij nu in Nederland verder
willen verspreiden.
Verander je ademhaling en
je verandert je leven!
Ben je je nu bewust van je ademhaling? Hoe diep gaat je ademhaling? Kun je hem voelen tot in je
buik, of zit hij voornamelijk hoog
in je borst? Deze Pong Yup ademhalingstechniek heeft tot doel zoveel mogelijk zuurstof je systeem
in te brengen. Zuurstof is de eerste levensvoorwaarde om je lichaam
en geest gezond te houden. De intensieve zuurstofinname volgens
de Pong Yup methode geeft je hele lichaam zo’n enorme zuurstofboost, dat vermoeidheid en ziektes
als het ware ‘weggeblazen’ worden.
Pong Yup herstelt de roofbouw die
we door onbewust en oppervlakkig
ademen gepleegd hebben op ons lichaam. Pong Yup is zó krachtig, dat
ook je emotionele lichaam geneest
van alle trauma’s die er in opgeslagen liggen, waardoor ook het fysieke lichaam kan gaan helen van
kwalen die gerelateerd waren aan
onderdrukte emoties of onverwerkte trauma’s.

Bewust ademen
De meeste mensen ademen heel
oppervlakkig en onbewust. Geen
wonder dat ze moe, futloos of ziek
worden! Pong Yup is een methode
die je leert om bewust gebruik te
maken van je ademhaling op een
speciale manier. Je transformeert
alle blokkades in je systeem en
maakt de weg vrij voor een krachtige stroom helende energie.
Resultaat
Beoefen deze techniek iedere dag
een paar minuten, en je krijgt ook
rust, licht en ruimte in je hoofd. Je
komt volledig in het NU. Wat je heeft
geblokkeerd komt vrij en kun je loslaten tot op het diepste niveau. Pong
Yup maximaliseert je zuurstofopname. Dit heeft een positief effect op
je immuunsysteem en je zelfhelend
vermogen. Je krijgt meer energie,
fysieke-, emotionele- en mentale
kracht. Je ervaart gelukzaligheid en
momenten van verlichting.
Basistraining
In vijf sessies van een uur leer je de
specifieke techniek van Pong Yup
ademhaling. Je kunt de techniek
daarna zelfstandig voortzetten en
integreren in je leefstijl.
Informatie
Bij voldoende belangstelling organiseren we 1x per maand groepsessies voor verdieping.
De lessen worden gegeven in de
Willisstee, op maandagavond, van
21.15-22.15 uur. Ga voor meer informatie naar de site: www.prismacoaching.com of bel 06-41814252.

Gezellige middag bij
Colijn’s afternoon live
Uithoorn - Zondagmiddag stond
Dans en Partycentrum Colijn in
het teken van Colijn’s Afternoon
Live! Gezellige middagen met
live muziek. Ideaal om lekker te
swingen, borrelen en babbelen.
De live muziek werd deze middag verzorgd door Judith Beuse
en Corinne Rijnders van Solid! En
wat kunnen deze dames geweldig zingen! Zij zongen prachtige nummers om naar te luisteren

maar ook lekkere uptempo nummers om heerlijk op te swingen!
Deze middag werd zelfs aangegrepen door iemand om haar verjaardag te vieren. Gewoon vrienden en kennissen uitnodigen in
het Dans en Partycentrum. En
waarom niet? Het was een superleuke en sfeervolle middag! De
volgende editie staat gepland op
zondag 2 maart.
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Bowling kampioenschappen 201
van de KDO afdeling Fit Plus

De Kwakel - Op maandag 27 januari 2014 was het zover! Het eerste uitje van het jaar met de dames
van de afdeling Fit plus. Elke donderavond zijn zij bijna allen present
voor een uurtje gym en gezellig samen zijn. Op 2 leden van de hele se-

nior fit groep na stonden daar 18
fanatieke dames klaar bij Sport en
Partycentrum de Kegel in Amstelveen. Al snel werd het spel gespeeld
op 3 banen 14,15 en 16. Op baan 1
werd het een heftige strijd tussen
Sjaan de Bruin en Ria de Hollan-

der. Olly Reeb leek met de poedelprijs naar huis te gaan maar haalde halverwege de wedstrijd verrassend de achterstand bijna weer in.
Jannie Voorn en Janny Olthof speelden bijna gelijk, toeval? Op baan
2 ging Trijnie Verburg in het begin

erg goed maar ze had haar hoofd
in de wolken vanwege haar 50-jarig trouw jubileum de volgende dag
dus gelukte het Hestra Musch om
haar in te halen. Uiteindelijk won
ons nieuwste lid, net dit seizoen bijgekomen, Ineke Burggraaf met de
allerhoogste score. Ook op baan 3
voelde je de adrenaline goed stromen. Lien Kouwenhoven, het oudste ere-lid van KDO, 86 jaar, was
erg geconcentreerd bezig. Zij heeft
veel ervaring zowel in balspelen als
kaartspelen. Zij is een vaak geziene jeu de boule speler in De Kwakel. Ook Coach Nancy Swart deed
mee maar zij heeft tegenwoordig
meer ervaring met het wisselen van
de pampers van haar kleindochter
dan bowling. Of zou het door haar
gescheurde nagel komen, opgelopen tijdens de heftige strijd? Uiteindelijk bleken Ans Schouten en Riet
Ambachtsheer de meesteressen op
baan 3. Na het vlees fonduen werd
de prijsuitreiking gehouden. De
eind stand: 3 glanzende bekers voor
elk 1e prijs per team werden uitgedeeld aan Sjaan de Bruin, Ineke
Burggraaf en een gedeelde eerste
plaats Ans Schouten en Riet Ambachtsheer. De medailles als aanmoedigingsprijs gingen naar Janny
Olthof, Trijnie Verburg en Lien Kouwenhoven.

Geslaagd voor A-diploma zwemmen bij Amstelhof
Uithoorn – Vorige week zijn maar
liefst 7 kinderen geslaagd voor het
A-diploma zwemmen bij Amstelhof
Sport & Health Club. Gespannen
werd er uitgekeken naar de eerste
keer afzwemmen binnen het multifunctionele sportcomplex. Ook de
kinderen waren gezond gespannen
en hadden er bovenal erg veel zin
in. Onder grote belangstelling van
de familie en vrienden, hebben de
kanjers hun diploma gehaald. Vol
trots met diploma, medaille en cadeautje gingen de kinderen naar
huis. Het was een succes!
Op de foto de geslaagden: Anne Coelewij, Lotte Crebolder, Yente
Hommersom, Lizz Remmelink, Aukje van Rijn, Jelle van Schie en Lia
Schneider

ANBO-KBO Bingo
Uithoorn - Op dinsdag 11 februari a.s. organiseren de Ouderenbonden ANBO en KBO hun gezamen-

lijke Bingomiddag in Wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
te Uithoorn. Aanvang 14.00 uur, de

zaal is open vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Hanny Kampen. Ook niet
ANBO-KBO leden zijn van harte welkom op deze gezellige middag! Er zijn bijzonder mooie prijzen te winnen, bovendien zijn de

Voorbereidingen voor de
eindsprint?
De Ronde Venen - Bereiden de
teams zich voor op de laatste fase van de competitie? Het was in
ieder geval een redelijke rustige
week in de competitie. Slechts twee
teams haalden de volle winst binnen. De andere partijen werden onderling aardig verdeeld. De kortste
partij van afgelopen week was, met
17 beurten voor Kees de Zwart en
Henk Spring in t Veld haalde met 8
caramboles (27,59%) de hoogste serie binnen.
In de 1e divisie speelde de Paddestoel 1 tegen de Springbok 1. De
Paddestoel kon geen vuist maken
en verloor met 2 tegen 7. De Merel/
Heerenlux 3 kon geen enkel punt
thuis houden tegen de Kuiper/van
Wijk met 0-9 waren alle punten voor
de uitploeg. De nummers 1 en 2 van
de 1e divisie lieten beide punten liggen. De Merel/Heerenlux 1 verloor
thuis met 4-5 van Bar Adelhof 1 en
DIO verloor uit bij de Schans/Lutis
Ventilatietechniek met 5-4. Voor beide teams dus geen winst in de com-

325 leden die wekelijks en sommigen dagelijks op de Amstel te vinden zijn. Op de Amstel wordt met
veel plezier getraind en gewerkt aan
de techniek en tactiek. MdR heeft
al heel wat talenten voortgebracht
waaronder 3 wereldkampioenen. Al
dat mooie dat de Amstel te bieden
heeft wordt nu symbolisch in het
brouwsel gevangen. De Schans zal
een traditioneel heerlijk blond bier
brouwen met gezuiverd Amstelwater. Dit bier zal vanaf april te koop

Uithoorn - Zondag 2 februari was
de 4e ronde van de WFJJC! Er moesten dit keer drie wedstrijden worden afgewerkt. De eerste wedstrijd
werd nipt verloren! Dit viel ze tegen
en waren onze kanjers getergd en
gebrand op een goed resultaat! Tegen judoschool Philipoom werd er
dan ook heel anders gestreden door
het mixteam! En er werd gewonnen. De laatste partij was tegen ju-

doschool Hajime. Er werd er stevig
en sterk geknokt voor elke centimeter op de tatami! Uiteindelijk viel
het niet mee maar was er loon naar
werken! Met 5 tegen 4 werd er nipt
gewonnen. Mooi was ook de enorme strijd op de mat en de gemoedelijke sfeer naast de mat. Finn, Roel,
Nour, Resa, Tim, Ties, Ramon, Dennis & Kirsten gaan nu weer trainen
voor de slotronde van 6 april a.s.

Spannende standen bij B.V.K.
De Kwakel - Nog 2 avonden zijn er
te spelen in de 3e cyclus van de parencompetitie van de BVK en er begint wat tekening in de strijd te komen. Voor veel paren kan er weinig
meer gebeuren wat betreft degradatie of promotie, de ‘middenmoot’
dus, maar voor veel andere paren
staat er nog wel wat op het spel en
zullen er nog 2 spannende avonden
volgen. In de A lijn hoeft geen enkel
paar zijn best te doen om te promoveren en is slechts de eer van een
periodetitel het mikpunt, maar aan
de onderkant van de ranglijst dreigt
afdaling naar de B lijn en daarbij
staan toch wel een paar gerenommeerde paren op scherp. De 3 paren die deze week het ereschavot
mochten betreden hebben geen last
van degradatiezorgen. Van die 3 paren mochten de sterk spelende Anneke Karlas en Jaap Verhoef zich
voor de 1e keer dit seizoen door de
dolenthousiaste menigte in Dorpshuis De Quakel laten toejuichen
als de nummer 1 met 61,11%. Met
60,76% vijzelden Leny Heemskerk
en Agnes de Kuijer ruimschoots
hun gemiddelde op en noteerden
zij de 2e plaats. Geke en Jaap Ludwig werden met 57,29% 3e en ook zij
kunnen de komende 2 weken rustig achterover leunen. Rita en Wim
Ritzen voeren de ranglijst nog altijd aan met 59,12% gemiddeld. Ria
Broers en Loes Schijf konden elkaar deze avond niet echt goed vinden en zij sloten de rij. Met nog 6
andere paren bevinden zij zich in de
gevarenzone, maar er is nog zicht
op handhaving.
Topscore
Henny en Jan van der Knaap noteerden de topscore van de avond
in de B lijn met 62,5% en zij rukten daardoor op naar de felbegeer-

petitiestand! De nummers 3 en 4 de
Paddenstoel 2 en de Merel/Heerenlux 2 mochten onderling uitmaken
wie, althans voorlopig, de 3e plaats
in de competitie mag innemen. De
Paddenstoel 2 nam die uitdaging
aan, won met 6-3 en staat dus nu
3e. De koploper in de 2e divisie,
Stieva Aalsmeer, liet zich verrassen
door de Merel/Heerenlux 4 en verloor uit met 0 tegen 9. Cens 1 kreeg
hierdoor de kans wat dichterbij te
komen. Helaas voor hen, verloren
ook zij. ASM 1 was net iets sterker
en won met 4-5. Ondanks dit verlies liep Cens 1 toch in op de koploper. ASM 3 blijft ook in het spoor
door thuis met 6-3 van de Paddestoel 3 te winnen. De Springbok 2
wist zijn partij tegen de naaste concurrent, Cens 2, niet te winnen. Met
4-5 ging de winst naar Cens 2.
De laatste wedstrijd van deze week
was ASM 3 tegen De Kromme
Mijdrecht. Ook hier was de uitspelende ploeg net iets sterker, uitslag
4-5

de 4e promotieplaats, waarin zij
een voorsprong hebben op de huidige nummer 5 van 2,2% gemiddeld. De 2e plaats was voor Marianne Kamp met invalster Janny Streng met 59,64% en die positie neemt Marianne met vaste partner Eefke Backers ook in de totaalstand in. In die totaalstand moeten
zij Gerda Bosboom en Rina van Vliet
met een gemiddelde van 57,42% nog
boven zich dulden, een gemiddelde
dat mede door de 3e plaats van dit
paar met 59,23% tot stand kwam.
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt bevinden zich in een neerwaartse spiraal en eindigden deze
week als laatsten. Zij hebben echter nog een gat van 2,7% gemiddeld
naar de hoogste degradatieplaats,
dus er is nog niks verloren. De 4 paren die nu de onderste plaatsen innemen moeten zich wel zorgen maken.
Dagradatie
In de C lijn geen degradatiestress,
daar spitst alles zich toe op de strijd
om de 4 promotieplaatsen. De kaarten zijn wat dat betreft nog niet helemaal geschud, maar opvallend is
wel dat de paren die deze avond de
top 3 vormden in dezelfde volgorde
de totaalranglijst aanvoeren. Er was
een gedeelde 1e plaats voor de paren Janny Snabel-Vrony van Veen en
Ria Bulters-Ans Nieuwendijk met
allebei 57,08%. Janny en Vrony gaan
soeverein aan kop, Ria en Ans volgen op de 2e plaats met een voorsprong van maar liefst 0,04% gemiddeld op Hans Elias en Lous Bakker, die dus deze avond ook als 3e
afsloten met 55,42%. Het ziet er nu
naar uit dat in totaal 7 van de 16 paren nog in de strijd zijn voor 4 promotieplaatsen, de andere paren
kunnen die 7 paren alleen nog het
vuur aan de bridgeschenen leggen.

Bridgen leren bij de BVU
De Kwakel - De bridgelessen op
televisie op de woensdagmiddagen
eindigen binnenkort. U kunt deze
lessen overigens nog steeds via uitzending gemist volgen bij omroep
MAX (zie ook www.bridge.nl/mic).
In navolging van de mogelijkheid
om op de vrijdagmiddag tussen
13:00 en 15.30 uur te oefenen in Uithoorn met Hans Selman (aanmelden 06-53211411), biedt Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de mogelijkheid dit bij voldoende belangstelling ook op de dinsdag- of woensdagavond (19.30–22.00 uur) te kunnen doen met Hans Wagenvoort. Dit
doet de BVU omdat er wellicht be-

Michiel de Ruyter vangt 50 jaar
plezier op de Amstel
Uithoorn - Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter bestaat dit
jaar 50 jaar. Ter ere van dit jubileum
gaat bierbrouwer De Schans een
bier brouwen met gezuiverd Amstelwater. Afgelopen zaterdag is het
eerste Amstelwater voor dit doel geschept.
In oktober 1964 werd Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter opgericht. Aanvankelijk alleen roeien
maar in 1984 kwam daar ook kanoën bij. MdR telt momenteel zo’n

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! De volgende Bingomiddag
is op dinsdag 11 maart aanstaande.

Judo Ryu Kensui Judoschool

zijn zodat een ieder kan genieten
van de Amstel.
De leden kunnen een voorproefje
krijgen op 13 februari wanneer het
eerste jubileumdiner wordt gehouden op de club. Herma Bik, mede
oprichtster van de club, zal met hulp
van anderen tijdens het diner uit de
doeken doen hoe de club tot stand
kwam. Voorts zal zij de hoogtepunten uit de club z’n rijke geschiedenis belichten vergezeld van prachtige anekdotes.

langstellenden zijn die bijvoorbeeld
nog schoolgaand zijn, moeten werken, niet op de vrijdagmiddag kunnen, etc. Het is de BVU er namelijk
veel aangelegen om zoveel mogelijk
instroom te krijgen van nieuwe bridgers, omdat de vergrijzing binnen
de bridgesport fors toeneemt.
De bedoeling is dat het oefenen in
de huiselijke sfeer plaatsvindt en
de belangstellenden op een prettige manier worden voorbereid op
het spelen binnen een bridgevereniging. Aanmelden kan bij Marineke
Lang (secretaris BVU, bvu@telfort.nl
of 0297-569 432, na 18.00 uur).
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Kampioenen gehuldigd bij
Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen zaterdag is
het jeugdteam in het zonnetje gezet, omdat ze kampioen zijn geworden in de regiocompetitie. Het team
bestaande uit Ayesha, Daphne, Lisa, Gosse, Kevin en Sander behaalde maar liefst 5 punten meer dan de
nummer 2 in de poule.
Het team begon de competitie niet
zo heel sterk met een verliespartij en een gelijk spel. Maar naarmate de competitie vorderde werd er
steeds overtuigender gewonnen. In
de laatste vier wedstrijden hebben
ze zelfs maar 2 keer een partij verloren. De meeste punten werden behaald tijdens de dubbels: maar liefst
87% van de wedstrijden werd omgezet in winst oftewel 20 van de 24
partijen. Zo behaalden ze uiteindelijk in 14 wedstrijden in totaal 80
punten. Een hele mooie prestatie en

dus zeker een huldiging waard tijdens de zaterdagochtend, de reguliere speelochtend van de jeugd.
Komend weekend mogen ze hun
kunsten nog eens vertonen tijdens
het kampioenentoernooi in Almere.
Dan komen alle kampioenen van de
provincie Noord-Holland bij elkaar
en zal blijken hoe ze zich dan staande kunnen houden. We wensen ze
heel veel plezier en succes!
Overige teams
Bij badmintonvereniging De Kwakel waren verder nog 4 teams actief
in de regiocompetitie die allemaal
uitkwamen bij de senioren. Team
1 had tot en met de laatste wedstrijd ook uitzicht op de eerste plek
in hun poule. Ilse, Henriëtte, Mandy, Eric, Maurice en Tim hebben er
een ware finale van gemaakt te-

gen de nummer 2: met 6 drie-setters ging de winst uiteindelijk naar
de tegenstander, die daardoor de
kampioen werd met 1 puntje verschil. Team 2 handhaafde zich prima in de 3e klasse: Naomi, Marieke,
Dave, Frank en Lars scoorden een
prima 4e plaats in hun poule.
Het derde team van De Kwakel had
het moeilijker onder andere door
een langdurige blessure van Eva.
Het team (Anoeska, Laura, Hans,
Jos, Peter en Hans en veel invallers)
werd uiteindelijk laatste. Het vierde
team was een geheel nieuw team,
waarvan voor de dames gold dat
ze voor het eerst competitie speelden. Dit team (Annemieke, Marina,
Britt, Britta, Gerwin, Thimo en Wouter) is geëindigd op een 5e plaats in
de poule en dat is toch een mooie
prestatie.

Legmeervogels
zaalvoetbal 1 verliest

Legmeervogels pakt
ook Volendam A1 in
Uithoorn - De eerste wedstrijd
na de winterstop, is direct een
topper. Volendam A1 komt langs
op de Randhoorn. Legmeervogels
A1 is koploper in de derde divisie A, terwijl Volendam als tweede
de winsterstop in ging. Het is natuurlijk altijd even afwachten hoe
de elftallen daar uitkomen, maar
het antwoord is bemoedigend.
Vanaf de eerste minuut geven
de Vogels geen centimeter ruimte weg. Bij balverlies is er direct
pressie, waardoor de tegenstander onder druk staat en alleen de
lange bal kan spelen.
Bij balbezit wordt pas duidelijk
welke kwaliteit de Legmeervogels hebben. Perfect positie spel,
technisch vaardig met hele snelle combinaties. Binnen vijf minuten al een tweetal kleine kansjes.
En na 10 minuten profiteert Yorick met de 1-0 van de paniek in
de volendamse defensie. Daarna
neemt de druk alleen maar verder toe en ook de 2-0 via Dyllan is
binnen twintig minuten in de pocket. De versnelling van de Vogels
komt iets lager te liggen maar is
nog steeds voldoende om Mike
onze keeper slechts een schotje van een meter of twintig op te
laten pakken. Het ideale scenario
gaat verder. Als Volendam de bal
weer eens niet goed weg krijgt
is een messcherpe voorzet van

Martijn genoeg om Yorick koppend de 3-0 te laten maken. Een
ruststand om van te dromen. Na
de rustpauze is er iets meer druk
van de tegenstander maar het
gevaar wordt door de solide verdediging opgelost. De beste aanval van de vollendammers lijkt er
in te gaan, maar Mike maakt zijn
doel prima klein, waardoor de attente Nick op de lijn de nul voor
zijn elftal weet vast te houden.
Coach Jeffrey die zijn mannen
weer tot het bot gemotiveerd
blijkt te hebben, brengt de maximale vijf wissels in, waarmee ook
nog maar weer eens aangetoond
wordt dat de kwaliteit van de selectie breed is, alle spelers kunnen zo de positie overnemen van
de in de basis gestarte elf, en elke week heeft de coach een ruime keuze: wie is er scherp, heeft
goed getraind of heeft de beste vorm. De ingevallen Jo-Andy
zorgt rond de tachtichtste minuut
voor de 4-0 door met een strak
schot, hij koos niet om de bal opzij te leggen maar maakte hem
perfect zelf af.
Volendam wordt door het verlies
terug verwezen naar de vierde
plek die nu door de Ijsselmeervogels ingenomen wordt. De spanning blijft, en de ouders die nog
een jaar in de A mogen blijven
hopen al op de uitwedstrijd tegen
MVV in Maastricht. (sic)

Geslaagde dansshow
Let’s Dance Amstelhof
Uithoorn - Zondag 26 januari schitterden totaal meer dan 100 dansers
en danseressen in de dans show
van Let’s Dance Amstelhof. Voor
ruim 300 toeschouwers werd een
fantastisch optreden gegeven en
het applaus die de groepen kregen
was dan ook meer dan verdiend!
Onder leiding van dansinstructrices Kim en Anouk toonden allereerst de groep van ons tweede thuis

hun kunsten. Zij werden opgevolgd
door de peuters (peuterdans), de
jazzballet groepen (3-7 jaar), clipen streetdancers (4-12 jaar) en de
StreetJazzers (volwassenen). Alle
dansers ontvingen een mooie oorkonde en kregen als verrassing een
pannenkoek cadeau.
Het volgende optreden staat in juni op de kalender en belooft nu al
veel goeds!

AKU sprintgroep komt in vorm richting NK atletiek
Uithoorn - In aanloop naar het NK
atletiek komen de atleten van de
AKU sprintgroep steeds beter in
vorm. In de afgelopen weken zijn
een hoop persoonlijke records verbroken, wat de atleten vertrouwen
geeft in de voorbereiding op het Nederlands kampioenschap. Tijdens
indoorwedstrijden in Amstedam liep
Helen van Rossum een nieuw persoonlijk record op de 60 meter horden. In januari scherpte de atlete uit
Mijdrecht haar record al aan met 0,1
seconden. In de series evenaarde
Helen haar tijd van 8,93 seconden.
Het beste bewaarde ze voor de finale en liep hier een nieuw persoonlijk record van 8,88 secoden. Met
deze tijd stijgt de AKU atlete op de
ranglijst en zal zij met veel vertrouwen naar het NK in Apeldoorn afreizen. De komende 3 weken zullen
gebruikt worden om de puntjes op
de i te zetten om zo in topvorm aan
de start te staan. Linda van Rossum
kende een intensieve voorbereding
richting de indoorwedstrijden. De
combinatie tussen topsport en stage kostte haar veel energie, waardoor gekozen is om de eerste wedstrijden als trainingswedstrijden te
zien en niet teveel naar het resultaat
te kijken. De eerste wedstrijden hebben hierdoor nog geen goed beeld
gegeven van de vele trainingsuren.
In Amsterdam evenaarde Linda haar
persoonlijk record op de 60 meter sprint. De nummer 2 van Nederland op de 200 meter kwam tot een
tijd 7,85 seconden. Isabel Hooijman
maakt sinds dit seizoen deel uit van
de sprintgroep. De Uithoornse laat
gelijk een grote progressie zien tijdens de indoorwedstrijden. In Amsterdam kwam ze tot twee keer toe
tot haar persoonlijk record van 8,85
seconden. Deze mooie tijd liep Isabel tijdens de nationale C spelen in
Apeldoorn. Haar nieuwe pr is maarliefst 0,5 seconden sneller dan vorig
seizoen.
Simone
Simone Commandeur kwam in Am-

sterdam in de buurt van haar persoonlijk record. De atlete die net als
haar gehele trainingsgroep wordt
gesponsord door “schoenenspecialist” Ron Schiedon, kwam tot een
tijd van 9,04 seconden.Simone zal
komende maand nog niet deelnemen aan de nederlandse kampioenschappen zich verder voorbereiden op het outdoor seizoen wat begin mei van start zal gaan 400 meter
horden specialiste Marije Doddema
zorgde tijdens een indoormeeting
in Apeldoorn voor een grote verrassing, door op de 400 meter ruim
twee seconden harder te lopen dan
vorig seizoen. De atlete uit Zaandam
die vorig seizoen de overstap heeft
gemaakt naar de sprintgroep onderleiding van Tim Verlaan, liep zelfs
sneller dan haar persoonlijk record
outdoor. Meestal lopen atleten outdoor senller dan indoor, dit omdat
de bochten op de indoorbaan krapper zijn en atleten met meerdere atleten in een baan lopen. De basis
voor het outdoor seioen is gelegd,

wat een goed uitgangspunt is voor
het NK outdoor waar Marije op de
400 meter horden zal uitkomen. Marije zal volgend weekend tijdens in
Apeldoorn deelnemen aan het Nederlands kampioenschap voor junioren. Hier staat zij als 4e geplaatst,
waar ze wellicht weer voor een verrassing kan zorgen. Lotte Lubbers
kwam net als haar trainingsgenote in actie in Apeldoorn. Lotte die
dit jaar haar sport moet combineren
met haar eindexamen VWO kwam in
Apeldoorn tot een nieuw persoonlijk record van 8,41 seconden op
de 60 meter. Lotte, die grote technische vooruitgang heeft geboekt in
haar starttechniek, zal ook komend
weekend uitkomen op de 60 meter
sprint tijdens het NK junioren.
Jon
Jon Schouwenaar, sinds een half
jaar aangesloten bij de sprintgroep
is gespecialiseerd op de 400 meter,
maar richt zich tijdens de indoorwedstrijden voornamelijk op de 60

meter. Dit om zo zijn snelheid te verbeteren wat hopelijk weer een positief effect zal hebben op zijn 400
meter resultaten. De snelheidstrainingen hebben duidelijk effect, aangezien Jon zijn persoonlijk record
op de 60 meter heeft aangescherot tot 7,41 seconden. Helaas zal Jon
niet deelnemen aan het NK eind februari vanwege hamstringklachten.
Jurre Kok die een erg goede en belastbare voorbereiding heeft gehad,
zal ook eind februari in actie komen
bij het NK. Jurre zal hier zijn debuurt maken op de 400 meter. Helaas heeft Jurre de laatste weken in
aanloop naar het NK een voetblessure opgelopen, waardoor hij twee
weken aangepast heeft moeten trainen om zo zijn voet te ontlasten. Een
aangepast loopprogramma in combinatie met fietsen en krachttrainingen hebben er voor gezorgd dat
Jurre weervolop belastbaar is en de
laatste trainingen specifiek kan afwerken richting de Nederlandse
Kampioenschappen.

Uithoorn - Afgelopen vrijdag 31 januari speelde Legmeervogels eindelijk weer haar eerste competitiewedstrijd na de winterstop. Tegenstander deze avond was Golden
Stars 2 dat op een 4e plaats stond
en Legmeervogels daar 1 plek onder met een wedstrijd minder gespeeld. Legmeervogels moest winnen deze avond om aansluiting met
de top te houden. Bij verlies zou
Legmeervogels zo goed als uitgespeeld zijn dit seizoen. Legmeervogels begon erg slordig dit duel, wat
eigenlijk de gehele 1e helft het geval was. De scherpte ontbrak, de
passing was slecht, er werd verdedigend niet adequaat genoeg ingegrepen en de balaanname liet te
wensen over. Golden Stars wisselde
veelvuldig van positie en wist daardoor de verdediging van Legmeervogels gemakkelijk te doorbreken.
Legmeervogels kwam dan ook verdiend op achterstand. Bij balverlies in aanvallend opzicht sloeg Golden Stars snel toe in de tegenaanval, waarmee de 0-1 in de 6e min op
het scorebord verscheen. Legmeervogels kwam niet in de wedstrijd
en kwam in de 15e min op een 0-2
achterstand. Tot overmaat van ramp
werd het zelfs 0-3 in de 17e min,
wederom door een snel uitgevoerde
tegenaanval. Kort voor rust kon Legmeervogels nog iets terug doen. Het
was Mels Bos die met een knappe
individuele actie vanaf rechts de bal
in het doel wist te werken, 1-3 in de
24e min. Dat werd tevens de ruststand.
Tweede helft
De 2e helft probeerde Legmeervogels uit een ander vaatje te tappen,
maar wederom was men te slap in
verdedigend opzicht. Vanaf links
wist de behendige aanvaller van
Golden Stars de bal geheel onverwachts hard en onhoudbaar achter
de verbouwereerde Patrick Brouwer
te knallen, 1-4 in de 3e min. Legmeervogels liep gelijk weer achter
de feiten aan. Maar daarna pakte
Legmeervogels de draad weer goed
op. Het was wederom Mels Bos die
door het midden opkwam, en de bal
onhoudbaar in de rechterhoek wist
te plaatsen, 2-4 in de 6e min. Legmeervogels controleerde de wedstrijd en kwam via een snoeihard afstandsschot van Ibrahim el Ahmadi op een 3-4 achterstand in de 14e
min. Legmeervogels leek weer te-

rug te komen in de wedstrijd, maar
geheel onterecht kreeg diezelfde
Ibrahim geel wegens het ‘hinderen
van de tegenstander’ volgens de
scheidsrechter, door voor de bal te
gaan staan. Legmeervogels kwam
daardoor met een man minder te
staan, waarvan Golden Stars simpel wist te profiteren. Via een snelle
tegenaanval werd het 3-5 in de 17e
min. Toch pakte Legmeervogels de
draad weer goed op en kwam zelfs
met een man meer te staan. Ook
Legmeervogels wist hiervan te profiteren en kwam door Ibrahim terug
tot 4-5.
Gelijkmaker
De gelijkmaker hing in de lucht.
Dennis Rijnbeek kreeg een dot van
een kans, maar zijn punter vanaf de
rechterkant ging rakelings naast de
linkerpaal. Maar wederom was het
de scheidsrechter die een negatieve stempel op het duel wist te drukken. Wegens commentaar op de
scheidsrechter kreeg Mels Bos een
gele kaart voorgeschoteld, wat totaal onterecht was. Er werd niets
ernstigs geroepen, maar blijkbaar
wilde de scheidsrechter wel heel
graag de touwtjes in handen hebben. Legmeervogels dus weer met
een man minder, waarvan Golden
Stars weer simpel wist te profiteren.
Het werd dan ook 4-6 in de 24e min.
Met nog een minuut te spelen werd
het nog erg lastig voor Legmeervogels om er nog een gelijkspel uit te
halen. Maar met een mooie actie
van Ibrahim, die de bal hoog kreeg
aangespeeld, de bal aannam met
het hoofd, vervolgens wegdraaide van zijn tegenstander, en met
een hard schot de keeper kansloos
liet, 5-6 in de 25e min. Legmeervogels ging nu alles of niets spelen, en
wist nog bijna op gelijke hoogte te
komen. Maar helaas, dat zat er niet
meer in, waardoor het eerste verlies
na de winterstop een feit was. Op
basis van de 1e helft terecht, maar
op basis van de 2e helft zeker niet,
onder andere door toedoen van de
scheidsrechter.
Het is nu zaak voor Legmeervogels
om punten te gaan pakken, anders
komen de onderste plekken op de
ranglijst wel erg dichtbij. De eerstvolgende wedstrijd is aanstaande
vrijdag 7 februari uit tegen Parkstad
om 20:10 uur in het Caland Sportcentrum in Amsterdam.

Alweer winst voor
handballers Legmeervogels
Uithoorn - Na 3 weken niet gespeeld te hebben stond vandaag
voor Legmeervogels, met als sponsor, kapsalon TROTS OP HAAR, de
wedstrijd tegen de nummer twee
BDC op het programma. BDC ging
voortvarend van start. Zij scoorde viermaal op rij vanuit de linkerhoek en keek Legmeervogels dus
al heel gauw tegen een 4-0 achterstand aan. Pas in de 14e minuut
scoorde Legmeervogels hun eerste doelpunt ook vanuit de linkerhoek, maar BDC scoorde daarop meteen weer (5-1). Legmeervogels kwam op gelijke hoogte door
viermaal op rij te scoren vanuit een
break. Het antwoord van BDC hierop kwam al weer snel. Via het midden en de rechterhoek werd er door
BDC gescoord. Legmeervogels
kwam alweer snel op gelijke hoogte en nam zelfs voor rust nog een
doelpunt voorsprong (7-8). Na rust
was het Legmeervogels dat meer
druk uitoefende op de verdediging
van BDC. Legmeervogels scoorde 2

doelpunten vanaf de cirkel en BDC
eenmaal vanuit het midden (8-10).
BDC kwam weer op gelijke hoogte,
maar ook nu weer kwam Legmeervogels met een antwoord en nam
door doelpunten vanuit een break
en de hoek weer een voorsprong
(10-12). Nadat BDC nog eenmaal
kon terugkomen door een benutte strafworp, sloeg Legmeervogels
een gat van 4 doelpunten door benutte breaks (11-15). Hoewel BDC
telkens met 1 of 2 doelpunten de
achterstand verkleinde, mede ook
doordat Legmeervogels tweemaal
in ondertal met 4 man moest spelen, kwam de overwinning niet meer
in gevaar. Legmeervogels scoorde nog zevenmaal vanaf de cirkel,
de opbouw en éénmaal vanuit de
break. BDC scoorde nog achtmaal,
met name vanaf de middenopbouw,
echter de voorsprong van Legmeervogels kwam niet meer in gevaar.
Eindstand 19-22. Door deze winst
behoudt Legmeervogels uitzicht op
het kampioenschap.
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Jong KDO plaatst zich als laatste team
voor de finale
De Kwakel - De afsluitende voorronde avond van het Quakeltoernooi werd geopend door Jong KDO
en Klaas Kleijn Administratiekantoor. Jong KDO bestaat uit spelers
van de veldvoetbalselectie van KDO
en zij begonnen toch wel als favoriet aan dit toernooi. Die favorietenrol werd in eerste instantie ook
in de score uitgedrukt, 1–0. De relatief oude garde van Klaas bood
echter prima tegenstand en kreeg
in het 1e deel van de wedstrijd de
beste kansen en halverwege wordt
het dan ook terecht 1–1. Jong KDO
voerde het tempo op en de 2–1 volgt
met nog 5 minuten op de klok, maar
Klaas Kleijn maakt nog in dezelfde
minuut gelijk. Lang lijkt het bij dit
gelijkspel te blijven maar met nog
30 seconden te spelen maakt Joeri
Stange de winnende 3–2. De tweede wedstrijd ging tussen de Familie Hogerwerf en de Begonia’s. Beide teams, bestaande uit Kwakelse
voetballers, doen in het begin weinig voor elkaar onder. Hogerwerf
komt op een 1–0 voorsprong maar
De Begonia’s scoren na 5 minuten
de gelijkmaker. Lang staat die gelijke stand niet op het bord want
door een lucky goal wordt het 2 –
1 voor Hogerwerf, maar daarna lopen zij vrij eenvoudig uit naar een
uiteindelijke 6–1 overwinning. De
3e wedstrijd werd gespeeld door
Intro Personeel en Dynojet van der
Meer. Met diverse spelers van KDO

1 zaal bij Dynojet is het interessant
om te zien hoe het relatief onbekende Intro Personeel standhoudt, maar
dat blijkt geen probleem want Intro
kwam via een knappe individuele
actie op een 1–0 voorsprong en die
werd na een minuut of 10 nog eens
verdubbeld. Dynojet drong wel aan,
maar wist in deze wedstrijd niet tot
scoren te komen.
Jong KDO
De tweede speelronde startte met
Jong KDO tegen de Familie Hogerwerf, beiden met de volle 3 punten
tot nu toe. Jong KDO zet Hogerwerf
goed onder druk, maar zij weet door
goed verdedigingswerk geen echte
kansen te creëren en de spaarzame
counters van Hogerwerf leidden ook
niet tot doelpunten.
Echter net als in de 1e wedstrijd
scoort ook nu Joeri Stange weer
de winnende treffer een halve minuut voor tijd en daarmee eindigt
deze wedstrijd in 1–0. Intro Personeel wint vervolgens eenvoudig met
3–0 van De Begonia’s en Dynojet en
Klaas Kleijn pakken allebei hun eerste punt na een doelpuntloos gelijkspel. Jong KDO trapte de 3e speelronde af tegen De Begonia’s en zij
maakten daarin geen fout. De eindstand van 4–1 kwam opvallend genoeg tot stand door 2 doelpunten
van keeper Rick Kruit. Het team van
Intro Personeel, afkomstig uit Noor-

deloos (bij Gorinchem), ging daarna in de achtervolging om ook op 9
punten uit 3 wedstrijden te komen.
Zij werkten aan het doelsaldo tegen Klaas Kleijn Administratiekantoor. Het wordt uiteindelijk 7–0, mede doordat sterspeler Klaas zelf inmiddels was uitgeschakeld met een
kuitblessure. Dynojet van der Meer
pakt vervolgens haar 1e overwinning door met 2–0 te winnen van de
Familie Hogerwerf.
Finale
De beslissing van de avond zal dan
moeten vallen als Jong KDO het in
de 4e speelronde opneemt tegen
Intro Personeel. Beide teams dus
op 9 punten en de winnaar van deze wedstrijd is ook meteen de winnaar van de avond. In een gelijkopgaande wedstrijd waren er over en
weer diverse kansen en Jong KDO
neemt in de 8e minuut een 1–0
voorsprong. Intro Personeel zet vervolgens behoorlijk aan en krijgt ook
mogelijkheden op de gelijkmaker
en die kwam er in de 6e minuut. Het
bleef een spannende strijd waarin beide teams voor de overwinning
gingen en na een snel opgezette
counter door Rick Kruit scoort Roel
Egberts beheerst de 2–1. Er zijn dan
nog 2 minuten te spelen en Intro
Personeel speelt alles of niks, maar
dat mag niet baten want Jong KDO
geeft niets meer weg en plaatst zich
daarmee als 5e team voor de finale-

avond. De overige wedstrijden leveren nog leuke momenten en mooie
goals op, maar worden gespeeld om
des keizers’ baard. Hoewel, in de allerlaatste wedstrijd speelden Klaas
Kleijn en De Begonia’s om wie de
rode lantaarn van deze avond zal
dragen.
De eindstand ziet er als volgt uit:
Jong KDO
15 punten
Intro Personeel
10 punten
Dynojet van der Meer
7 punten
Familie Hogerwerf
7 punten
De Begonia’s
3 punten
Klaas Kleijn
Administratiekantoor
1 punt
Aanstaande zaterdag staat de finale van het Quakeltoernooi op het
programma. Om 18 uur beginnen
we eerst met twee dameswedstrijden waarvan de exacte indeling deze week te vinden zal zijn op www.
quakeltoernooi.nl. De vier damesploegen zijn Zero Heroes, FC Ongeregeld, Papagallo en Nieuwveen
Voetjes. De winnaars van de kruisfinale spelen om 19.48 uur de finale, voorafgegaan aan de strijd om de
3e plaats.
De vijf geplaatste herenteams zijn
de Familie van Rijn, Kika, De Jetset,
Prohand en Jong KDO. Zij starten
vanaf 18.36 uur met hun onderlinge
competitie en de laatste wedstrijd
start om 21.54 uur. Ook hiervan zal
de indeling deze week op www.
quakeltoernooi.nl bekend gemaakt
worden. Na afloop vindt in de KDO
kantine de prijsuitreiking plaats en
uiteraard zal het traditiegetrouw tot
in de late uurtjes gezellig zijn!

Qui Vive Dames 1 zaalkampioen overgangsklasse
De Kwakel - Alhoewel Dames 1
van Qui Vive dit jaar vooral ging
zaalhockeyen voor het plezier en
om fit te blijven tijdens de winterstop, bleken ze dit jaar zeer succesvol in de zaal. Zelfs zo succesvol
dat ze nu– met nog twee wedstrijden te gaan – al verzekerd zijn van
het kampioenschap in poule B van
de Overgangsklasse. Het team – onder leiding van coach Bas van Staveren - begon het zaalavontuur op 8
december 2013 direct met dubbele
winst! Ook de wedstrijden die in de
eerste twee weekenden van januari
gespeeld werden tegen de belangrijkste veldconcurrenten Reigers en
VVV werden gewonnen. Naast een
gedegen analyse van de tegenpartij
en een duidelijke tactiek, kwam dit
vooral omdat alle speelsters de hun
toebedeelde taak goed uitvoerden.
Met 6 punten los van de nummer 2
verdedigden de Dames van Qui Vive
afgelopen weekend de eerste plek
de poule. Ze moesten het daarbij
doen zonder hun vaste kracht Simone Rodenburg. De eerste wedstrijd
werd met 10-0 gewonnen. Omdat
De Reigers, die tweede stond in de

Voorsprong
Lang heeft Legmeervogels niet kunnen genieten van deze voorsprong.
3 minuten later is de stand gelijk
1-1. Een verdwaalde voorzet gaat
via het lichaam van een verdediger
van Legmeervogels achter de kansloze Joey v.d.Wal in het doel. Deze
1-1 is dan tevens de russtand. Vervelend is het hier wel dat de speler van SO Soest in eerste instantie
in buitenspel positie staat. De ass,

19

Bridgen in vrieskist bij
bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 30 januari was
er weer een bridgeochtend, de zevende ronde van de tweede competitiecyclus. Er was een stroomstoring geweest in Uithoorn en hoe
kort ook, maar met catastrofale gevolgen voor bridgeclub ABC. De
verwarming in het buurtnest was
uitgevallen. Het is een vreemd gezicht bijna alle bridgesters in hun jas
te zien bridgen, zelfs een paar met
een muts op en er is er een gesignaleerd met handschoenen aan. Er
waren ook een enkele diehard die
in hun overhemd bridgete, die lieten
zich niet afschrikken door wat kou.
Er werd aan 14 tafels gebridged.
7 in de A-lijn en 7 in de B-lijn, helaas een stilzittersronde in de B-lijn,
maar toch een bijna een volledige
bezetting.
A-lijn: In de A-lijn was het echtpaar Ria en Joop Smit eerste met
een score van maar liefst 66,67%,
zeker antivries ingenomen, zij hadden nergens last van. Tweede is het
paar Greet de Jong en Roel Knaap
met 57,64%, het is stuivertje wisselen tussen deze twee paren, dan
weer eerste en dan tweede, het blijft
spannend. Derde is het echtpaar
Fien en Ben Leeftink met 56,60%,
petje af voor dit paar dat zich flink
staande houdt in het geweld dat de
eerste twee paren ontwikkelen.
B-lijn: Hier is het gelegenheidspaar
Corry Snel en Nel Groven eerste geworden met maar liefst 67,50%, een
fantastische prestatie, nog nooit samen gespeeld een dan zomaar toch
een eerste plaats opeisen. Tweede is het paar Joke v.d.Dungen en
Gerard Prager met 64,58%, vorige week eerste en nu tweede, jul-

lie gaan nog een bedreiging vormen
voor de hoogste plaats in de competitiestand. Derde is geworden het
paar Arna Kroon en Gerda Rietstap
met 62,00%, dit paar zat maar te klagen dat zij geen goede kaarten kregen en dan zo’n uitslag, ik zou nooit
meer goede kaarten willen krijgen.
Competitiestand
A-lijn: Na lange tijd op de eerst
plaats te hebben gestaan is het paar
Corry Olijhoek en Ria Wezenberg afgezakt naar een derde plaats, waarschijnlijk geen of weinig antivries
ingenomen, met een gemiddelde score van 55,89%. Op de eerste
plaats staat het paar Greet de Jong
en Roel Knaap met een gemiddelde
score van 56,71%, ik zou Roel aanraden zijn zondagse pak maar weer
uit de mottenballen te halen, want
dat doet hij altijd aan om de eerste
prijs in ontvangst te nemen. Tweede
is de kampioen van de eerst competitieronde, het echtpaar Ria en Joop
Smit met 56,10%, dit paar is nog niet
verslagen, maar om Roel in zijn zondagse pak te zien moet je wat over
hebben.
B-lijn: Hier is het paar Nellie de
Ruiter en Arnold van Dijk met precies 55,54% de terechte koploper,
zij presteren zeer constant en goed.
Tweede staat hier het paar Leny van
Noord en Phini Sutter met 53,65%,
zij klimmen weer een plaats in de
rangschikking. Derde zijn het paar
Joke van de Dungen en Gerard Prager met 53,29%, zij zijn sterk in opmars na twee goede uitslagen. Volgende week spelen wij de achtste en dus laatste ronde, maar dan
wordt de einduitslag bekend van de
tweede competitiecyclus.

Wie heeft de langste
adem bij BVU?

poule, de wedstrijd tegen VVV met
5-6 verloor, was het winnen van de
wedstrijd tegen Westerpark voor
Qui Vive genoeg om zaalhockeykampioen te worden. Ze wonnen
deze partij met 5-1 waardoor de 2

wedstrijden die volgende week nog
gespeeld moeten worden er niet
meer toe doen. Doordat ze kampioen in de poule zijn, promoveren de
dames van Qui Vive direct naar de
topklasse. Door deze winst tijdens

de zaalhockeycompetitie gaan de
Dames van Qui Vive vol vertrouwen
de tweede helft van de veldhockeycompetitie in. In de hoop dit jaar
met een dubbel kampioenschap af
te sluiten.

Legmeervogels zondag periodetitel
niet meer in eigen hand
Uithoorn - Door het verlies in Soest
bij de SO Soest met 5-2 is Legmeervogels nu afhankelijk geworden van
andere om alsnog in het bezit te komen van de 2e periodetitel. Legmeervogels zijn daarin zeker niet
kansloos. Legmeervogels zullen dan
over 14 dagen thuis moeten winnen van United/DAVO en Hoofddorp mag dan niet winnen van VVIJ
in IJsselstein. Het is leuk als je dit
presentje, periodetitel, mag ontvangen maar het belangrijkste is toch
nog steeds dat Legmeervogels vooralsnog een stabiele 2e klasser wordt
en dan van daaruit verder gaat uitbreiden. In de eerste 45 minuten van
het duel tegen de SO Soest is Legmeervogels. Zijn de beide ploeg duidelijk aan elkaar gewaagd. De neutrale toeschouwer ziet dan ook een
leuke wedstrijd. Het ene moment
bepaalt Legmeervogels het spel en
even later heeft de SO Soest weer
even de overhand. Uiteindelijk waren de beste kansen nog voor Legmeervogels in deze eerste 45 minuten. Het is dan ook volkomen terecht als Legmeervogels door toe
doen van Jordy de Groot in de 33ste
minuut op de 0-1 voorsprong komt.
Even voor deze treffer was er al een
treffer van Legmeervogels mede op
advies van de ass. scheidsrechter
ontrecht afgekeurd.

• Nieuwe Meerbode

scheidsrechter vlagt dan ook maar
de scheidsrechter gaat niet in op het
vlagsignaal. Storend is dan wel dat
hij in een eerder stadium wel ingaat
op het signaal van de ass. scheidsrechter en een treffer van Legmeervogels afkeurt en later het vlagsignaal van de as, scheidsrechter aan
de andere kant negeert.
Scheidsrechter
Of er iets met de thee was welke de
scheidsrechter in de rust heeft gedronken zal altijd een vraag blijven.
In deze tweede helft was deze man
uit Leeuwarden de thuisclub wel bijzonder gunstig gestemd. Na 3 minuten verrast de scheidsrechter vriend
en vijand door de bal op de stip te
legen. Een van de Legmeervogels
verdedigers zou hands hebben gemaakt. Alleen werd het niet erg duidelijk om wie dit zou gaan. SO Soest
wist uiteraard wel raad met dit cadeautje. Joey v.d.Wal raakte de bal
nog wel aan maar de bal verdween
wel in het doel 2-1 voor de thuisclub. 3 minuten later, de 50ste minuut was de stand weer gelijk. Nu
had Legmeervogels het geluk aan
zijn zijde. Via een van de verdedigers van de SO Soest verdween de
bal in het doel en dit betekende de
2-2.
Dan is er nog niets aan de hand.
Nog geen 3 minuten later krijgt de
thuisclub om onduidelijke reden
een vrije trap toegewezen. Uit deze
vrije trap kan de spits van SO Soest
wel erg makkelijk de bal in koppende en is de stand 3-2 in het voordeel van de SO Soest. Dit is duidelijk een gevalletje van onvoldoende in grijpen. De spit mag natuurlijk
nooit zo makkelijk zijn hoofd tegen
de bal plaatsen. Joey v.d.Wal was
kansloos. 2 minuten later wordt het
zelfs 4-2. In de 65ste minuut woedt

het zelfs 5-2 en is de strijd gestreden. Als Legmeervogels even later
met 10 man verder moet. Rowan
Hogenboom loopt tegen zijn 2e gele
kaart op. Vreemd is het hier dan zowel de speler van SO Soest als Rowan Hogenboom behandeld moeten worden voor een hoofdblessure. Toch is het Rowan Hogenboom
die een gele kaart ontvangt. Zijn
2e en Legmeervogels moeten verder, bij een 5-2 achterstand met 10
man. Een compliment aan de ploeg
van Jack Honsbeek, dat ondanks de
man minder probeerde om de er het
beste uit te halen en de stand een
dragelijk aanzien te geven. Tot twee
maal toe krijgt Legmeervogels de
kans. Helaas worden deze kansen
niet benut. Het is en het blijft 5-2.
Periode
Toch is er nog hoop voor Legmeer-

vogels op de 2e periodetitel. Op dit
moment is de stand zo dat Hoofddorp aan de leiding gaat met 19
punten uit 8 duels. Legmeervogels
staan op een 2e plaats met 17 punten uit 8 duels. Er is dan nog een
wedstrijd te spelen. Over 14 dagen
staat dan op het programma Legmeervogels tegen United/DAVO en
VVIJ tegen Hoofddorp. In deze periode is ook het doelsaldo van hoofddorp en Legmeervogels gelijk namelijk 20-9. Dus stel dat VVIJ tegen
hoofddorp gelijk wordt en Legmeervogels wint van United/DAVO. Dan
is alsnog de 2e periode voor Legmeervogels. Gelijktijdig met Legmeervogels 1 speelde ook Legmeervogels 2 tegen de SO Soest.
Legmeervogels mist in dit duel te
veel kansen waardoor het niet verder is gekomen dan een gelijkspel.
1-1.

KDO 2 verliest in tweede
helft van Abcoude 2
De Kwakel - Het tweede van KDO
speelde afgelopen zondag haar eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Abcoude 2. Na een
persoonlijke fout in de defensie van
KDO, kwam Abcoude in de 25e minuut op voorsprong. Vlak voor rust
kreeg KDO loon naar werken toen
Rick Kruit, op aangeven van JeanPaul Verbruggen, van dichtbij de 1-1
binnenschoot. Een stand die de verhoudingen in het veld in de eerste
helft goed weergaf. In de tweede
helft kwam Abcoude in de 60e minuut op voorsprong, toen hun spits
ongehinderd mocht inschieten, 1-2.

De scheidsrechter verzuimde in de
70e minuut om hands van de doelman van Abcoude buiten het zestienmetergebied te bestraffen met
een rode kaart, in plaats hiervan gaf
hij ‘slechts’ geel. KDO kon vervolgens zelf nog weinig gevaar stichten, waarna Abcoude in de 85e minuut nog één keer wist te scoren, 1-3. Door deze nederlaag blijft
het tweede onderaan in de tweede
klasse bungelen en kan het hopelijk
aankomende zondag tegen Elinkwijk gaan verrassen. De wedstrijd
begint om 11:00 uur in Utrecht op
het sportpark Elinkwijk.

De Kwakel - Op maandag 27 januari speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de 4e en tevens voorlaatste ronde in de 3e parencompetitie. Bep en John, die al bijna met
1 been in de B-lijn stonden, hadden
daar blijkbaar geen behoefte aan.
Met een prachtige score van 60,42%
stijgen zij hierdoor maar liefst naar
de 6e plaats in het algemeen klassement. To en Gijs, in de B-lijn oppermachtig, maar in de A wat minder, hadden vandaag weer een ouderwets goede dag. Maar ja, met
een 1e tafel van 90% kan het ook
bijna niet meer stuk. Helemaal uit de
gevarenzone zijn zij nog niet, maar
wie weet... Corry en Thea deden ook
goede zaken met een ruime score
van 56,60% sluiten zij zich aan bij de
top 3 in het klassement. De 1e 4 paren staan op 1% van elkaar, degene
met de langste adem mag zich volgende week winnaar noemen van
de 3e competitie. Of zorgt er nog iemand voor een verrassing?
In de B-lijn gaat de strijd tussen
Greetje & Ria en Huib & Lambert.
Zij zijn zo goed als zeker van promotie. Deze week wonnen Huib en

Lambert met een dagsocre van 63%.
Greetje en Ria werden 3e met 62%.
Daartussenin een werkelijk fantastische prestatie van Marjan en Ben.
Nog maar pas uit de bridgeles luiers en dan zo een hoge score; subliem. Maar liefst 5 tafels lang was
hun score boven de 60%, met zelfs
uitschieters naar 72 en 80. Alleen de
laatste ronde ging het licht uit, maar
toen mocht het ook, de buit was
binnen. Andrew en Ton, die samen
met An en Bert strijden om de 3e
promotie plaats, legden met 57,50%
beslag op plaats 4. Het onderlinge
verschil tussen hen en An en Bert is
0,08%, minder dan 1 slag.
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd. Wilt u weten of de BVU
iets voor u is, neemt u dan contact
op met onze secretaris, Marineke
Lang, zij helpt u graag verder. Zij is
(na 18.00 uur) bereikbaar onder telefoonnummer 569432 of via e-mail
bvu@telfort.nl.

Zeldzame nederlaag KDO
De Kwakel - Nadat de wedstrijd
van vorige week tegen De Meer
werd afgelast, speelde het eerste
van KDO afgelopen zondag in Amstelveen tegen NFC. In de heenwedstrijd eerder dit seizoen wonnen de
Kwakelaars op sensationele wijze in
de slotfase met 4-3 van de ploeg die
nu volop meedoet in de strijd om de
tweede periodetitel. Zonder de geblesseerden Patrick Schijff, Timo
Kas en Menno Lingeman, maar met
een voor de rest fitte selectie begon het team van trainer Raymond
de Jong aan de lastige uitwedstrijd.
In het eerste half uur van de wedstrijd tastten beide ploegen elkaar
veelvuldig af en hierdoor konden
er weinig kansen genoteerd worden. Naarmate de wedstrijd vorderde, kon KDO steeds beter het spel
maken en creërde in de 35e minuut
de eerste kans van de wedstrijd. Na
een goede actie en voorzet van Joeri Stange, schoot Chiel Kok, deze
middag acterend als rechtsbuiten,
uit een volley de bal rakelings over.
Een minuut voor rust veroverde Mathijs van Rijn de bal aan de linkerkant van het veld en wist met een
uitgekiende voorzet Bart van der Tol
te bereiken. Bart wist wel raad met
deze kans en kopte de bal prachtig
in de rechterhoek, 0-1. Vlak hierna
was Chiel Kok dichtbij de 0-2, maar
hij wist net niet te scoren.
Vijf minuten na de rust hield de
NFC-doelman zijn ploeg op de been
door met een prima redding Mathijs
van Rijn van dichtbij van het scoren af te houden. In de 60e minuut

maakte Mathijs Molleman hands
in zijn eigen zestienmetergebied,
waardoor NFC een penalty kreeg en
die ook benutte, 1-1. Na deze gelijkmaker was KDO even de grip op
de wedstrijd kwijt en hiervan profiteerden de Amstelveners optimaal.
Na een voorzet vanaf de linkerkant,
nam NFC-speler Dennis Roest in de
65e minuut de bal in één keer op
zijn pantoffel en schoot fraai de
2-1 binnen. Trainer Raymond de
Jong reageerde hier vervolgens op
door Sven Vlasman binnen de lijnen
te brengen en zodoende zijn ploeg
een aanvallende impuls te geven.
KDO deed er in het restant van de
wedstrijd alles aan om de gelijkmaker te forceren, maar had het geluk niet aan haar zijde. Een zuivere
penalty, na een overtreding op Mathijs van Rijn, werd onthouden door
de warrig leidende scheidsrechter.
Daarnaast kregen de Kwakelaars
drie opgelegde kansen om de 2-2 te
maken, maar gescoord werd er niet
meer in Amstelveen. Hierdoor kreeg
KDO te weinig in Amstelveen en zal
het aankomende zondag in de topper tegen De Meer vol aan de bak
moeten gaan om de koppositie niet
in gevaar te laten komen.
Opstelling KDO 1: Peter Onderwater, Danny ten Hoope, Mathijs Molleman (85e Bart Hoving), Michael
Meijer (65e Sven Vlasman), Mitchell
Smits, Bobby Uitermarkt (78e Jelle
de Jong), Sjors Kas, Bart van der Tol,
Chiel Kok, Mathijs van Rijn en Joeri Stange.

