
KORT NIEUWS:

Getuigen 
gezocht van 
straatroof
Uithoorn - Op vrijdag 5 februa-
ri om tien voor acht in de avond 
heeft een straatroof plaatsge-
vonden op het Legmeerplein. 
Een inwoner is beroofd van zijn 
portemonnee door zes jonge-
ren in de leeftijd van ongeveer 
18 jaar. Allen waren donker ge-
kleed, hadden capuchons op en 
droegen een sjaal. Een van de 
verdachten is een negroïde jon-
gen met een rechthoekige bril. 
Wie informatie heeft over de ver-
dachten of mogelijk de straat-
roof heeft gezien, wordt ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. Wie de 
verdachten ziet, wordt aangera-
den geen actie te ondernemen, 
maar direct 112 te bellen.

Geen krant?
0297-581698
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ASN Catsman Uithoorn
Johan Enschedeweg 17

0297-513070

Catsman
De enige echte
voor uw auto

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

voor het 
gemeentenieuws 

zie pagina 2

Gemeente Uithoorn

AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.

Politiek café
Regelvrije bijstand

15 februari 20 uur
Vita, Bilderdijkhof 1

Details:
www.dus-uithoorn.nl

Uithoorn - Donderdag 4 februari za-
gen passanten dat er werkzaamhe-
den werden verricht op het dak van 
het gemeentehuis. Er werden (weer) 
zonnepanelen geplaatst bij de serie 
die er al stond. Bij nader inzien ble-
ken de mensen die het werk uitvoer-
den op dak niet te zijn aangelijnd 
en dat is een verplichte veiligheids-
maatregel. Wist de gemeente hier-
van en lapte zij de veiligheidsmaat-
regel aan haar laars? De redactie van 

deze krant waagde er een telefoon-
tje aan. “De passanten hebben hele-
maal gelijk. Het is absoluut niet toe-
gestaan dat de mannen onaangelijnd 
aan het werk zijn. De gemeente be-
schikt daarom over een permanente 
valbeveiliging (met gordels enz.) en 
het is uiteraard de bedoeling dat die 
ook wordt gebruikt”, laat een woord-
voerder van de gemeente ons weten. 
“Degenen die onbeveiligd hebben 
gewerkt zullen hierop aangesproken 

worden en het toezicht op het veilig 
werken wordt aangescherpt. De ge-
meente staat erop dat er veilig ge-
werkt wordt en deze regels lappen 
we dus zeker niet aan onze laars. Als 
we hen tijdens het werk hadden be-
trapt zou er zeker een foto van zijn 
gemaakt als bewijslast. Er zijn ech-
ter pas foto’s gemaakt toen het werk 
klaar was. Dus de in overtreding zij-
nde werklui zijn daarop niet te zien.” 
Aldus de woordvoerder.

Werklui onveilig bezig op 
dak gemeentehuis

Uithoorn - Wie wil weten waar in 
Uithoorn ruimte te huur is voor sport, 
spel, ontspanning, een feestje of edu-
catie, kan vanaf 11 februari terecht op 
een bijzondere en professionele web-
site. Te huren ruimtes in buurthuizen, 

sportaccommodaties, scholen en ook 
een kerk zijn overzichtelijk in kaart 
gebracht en digitaal te reserveren. 
De site wordt de komende tijd verder 
gevuld met meer in Uithoorn te hu-
ren ruimtes. Op donderdag 11 febru-

ari om 14.00 uur lanceert wethouder 
Hans Bouma de site in Het Duet aan 
de Prinses Christinalaan 120. Aanbie-
ders van verschillende te huren ruim-
tes zijn daarbij aanwezig, evenals de 
initiatiefnemers van de website.

Ruimte huren eenvoudig via één website

Uithoorn - Donderdag 4 februari 
vond in de aula van het Alkwin Kol-
lege de jaarlijkse uitreiking plaats 
van de Alkwin Award Havo, de prijs 
voor het beste profi elwerkstuk.
Dit jaar werd de havo PWS-Award 
voor de 14e keer uitgereikt. Er wa-
ren 10 werkstukken genomineerd. 
De jury bestond dit jaar uit twee do-
centen en vier leerlingen uit 5 havo, 
die vorig jaar hun pws hadden af-
gerond. In het juryrapport wordt het 
winnende profi elwerkstuk omschre-
ven als goed leesbaar, origineel en 
interessant.

De Alkwin Award is gewonnen door 
Caroline van der Sandt en Sanne 
Quast met hun onderzoek naar het 
cafeïnegehalte in verschillende ca-
feïnehoudende dranken.
Op basis van een kwalitatief en een 
kwantitatief scheikundig onder-
zoek hebben ze bepaald of en hoe-
veel cafeïne in de dranken zit. Na de 
prijsuitreiking presenteerden Caro-
line en Sanne hun PWS voor een 
enthousiast publiek, waarbij eerst 
de kennis van het publiek over ca-
feïne werd getest door een fabel/feit 
enquête.

Alkwin Award Havo 2016

Uithoorn - Voetbalvereniging Leg-
meervogels scheidt plastic van rest-
afval. Een mooi voorbeeld van duur-
zaamheid bij een sportclub. Paul Le-
gez, Kees Verkerk, Kees Zwang en 
Jan de Kuier zijn de vier vrijwilligers 
die het park van de Legmeervogels 
onderhouden. Ze verzorgen de vel-
den, snoeien, doen klein onderhoud 
en houden het park schoon. Kees 
Verkerk: ”DUS! hield hier een tijd 
terug een korte actie om plastic te 
verzamelen. Dat was voor ons het 
startsein om voortaan zelf plastic te 
scheiden van restafval. We regelden 
bakken voor plastic bij de gemeen-
te en hebben deze naast de ande-
re bakken gezet. Zo belanden de 
meeste plastic fl esjes nu in de juiste 

bak. Niet iedereen weet nog hoe het 
moet, daarom doorzoeken wij de an-
dere bakken en lopen we de kleed-
kamers af.” Kees Zwang vult aan: 
”Vergeet de troep niet die in de bos-
jes waait, ook daar hebben we een 
hele klus aan.” Al met al levert dit 
wekelijks twintig zakken plastic op, 
met toernooien meer. De AM Groep 
haalt het op en neemt tegelijk de le-
ge glasfl essen mee voor het Schei-
dingsdepot. Paul Legez: “Het restaf-
val is tegenwoordig beduidend min-
der, daar zijn we blij mee. Een vol-
gende stap kan zijn dat we ook het 
papier apart houden.” Dit viertal is 
van grote waarde voor de Legmeer-
vogels en deze actie maakt de ver-
eniging een stukje duurzamer.

Plastic apart bij de 
Legmeervogels

Uithoorn - In het weekend van 28 en 
29 mei (12.00–17.00 uur) is het Zijdel-
veld in Uithoorn weer de ‘gaststraat 
‘ voor creatievelingen. Voor deze 6e 
editie worden er weer nieuwe schil-

ders, beeldhouwers, straatartiesten, 
muzikanten e.a. gezocht. Aanmelden 
kan tot 31 maart 2016 op kunstrou-
tezijdelveld@gmail.com, www.face-
book.com/KunstrouteZijdelveld 

Inschrijving Kunstroute 
Zijdelveld begonnen

Uithoorn - In de Brusselfl at is 
woensdagavond 3 februari een 
vechtpartij geweest. Een ruzie tus-
sen twee mannen liep uit de hand. 
Een van de mannen werd door de 
politie aangehouden. Dit ging echter 
niet ‘zonder slag of stoot’. De man 
moest door meerdere politieagenten 
horizontaal worden afgevoerd. Er 
moest uiteindelijk zelfs pepperspray 
aan te pas komen om de verdachte 
te kalmeren. Beide verdachten zitten 
vast in het cellencomplex, en zullen 
worden voorgeleid, zo meldt de poli-
tie op Facebook. 
Foto: KaWijKo Media/
Timo Ossewaarde

Arrestatie na 
fi kse vechtpartij

Uithoorn - Het allereerste optre-
den van Zangles Uithoorn is een 
feit. Op zondagmiddag 21 februa-
ri aanstaande zullen de leerlingen 
van Danny Nooy en Robbert Bes-
selaar alle denkbare genres de re-
vue laten passeren. Musical, ope-
rette, kleinkunst en levenslied. Al-
les komt voorbij. Al maandenlang 
zijn de leerlingen hard aan het werk 

om er een prachtige middag van te 
maken. Van jong (8 jaar) tot oud (61 
jaar) stapt zondagmiddag het podi-
um op. Natuurlijk zullen docenten 
Danny Nooy en Robbert Besselaar 
zelf ook hun vocale bijdrage leve-
ren en geven u een kijkje achter de 
schermen van een zangles. Dus als 
u nieuwsgierig bent, omdat u mis-
schien zelf op zoek bent naar zang-

Zangles Uithoorn geeft concert! les, of omdat u alleen op zoek bent 
naar een leuke muzikale zondag-
middag in Uithoorn? Dan moet u op 
21 februari naar Dans- en Partycen-
trum Colijn in Uithoorn. De middag 
begint om 15.00 uur. Kaarten à �5,- 
zijn te reserveren via info@danny-
nooy.nl of 06-54795909. Op de ei-
gen Facebook pagina Zangles Uit-
hoorn vindt u nog meer informatie. 

Zie de advertentie elders 
in deze krant.



G E M E E N T E N I E U W S

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 
ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen)
Telefonisch (0297) 513111 
en met afspraak::
ma., di., do.  08.30-14.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Informatiecentrum 
Dorpscentrum
Dorpsstraat 15 Uithoorn
(0297) 513111
dorpscentrum@uithoorn.nl
di. t/m vr. 13.00-17.00 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen en informatie over de raad op 
www.uithoorn.nl/bis
Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
hun secretaresse: 0297-513151. 
U kunt ze ook een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking:
dagmar.oudshoorn@uithoorn.nl
marvin.polak@uithoorn.nl
ria.zijlstra@uithoorn.nl
hans.bouma @uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie
gemeentepagina@uithoorn.nl

COLOFON

Gemeente Uithoorn

De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar 
u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas 
is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht 
u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan 
van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden be-
zwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk 
worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van 
Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaarter-
mijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen 
schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van 
de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer onge-
daan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van 
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arron-
dissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorzie-
ning worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft 
geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van 
de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te tref-
fen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het 
in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in 
rekening gebracht. 

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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Bekendmaking anterieure overeenkomst, Inzageperiode 13 januari 2016 tot 

en met 25 februari 2016. Inlichtingen bij Ontwikkeling, D. van der Pol (0297) 
513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerveld 21, Inzageperi-
ode 29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

- Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Mijnshereweg 2, Inzageperiode 
29 januari 2016 tot en met 10 maart 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, A. Stevens 
(0297) 513 111.

- Voorontwerpbestemmingsplan “Noorddammerweg 11” Inzageperiode 28 ja-
nuari 2016 tot en met 10 februari 2016. Inlichtingen bij Uithoorn, D. van der 
Pol (0297) 513 111).

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5, Inzageperiode 12 fe-
bruari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Werken, A. 
Stevens (0297) 513111.

- Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42, Inzageperio-
de 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, A. Stevens (0297) 513111.

- Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Europarei Midden. Beroepsperiode 
12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016, Inlichtingen bij, Wonen en Wer-
ken, R. Noorhof (0297) 513111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en 

vergroten van een veldschuur. Ontvangen 28 januari 2016.
De Kwakel
- Bezworen Kerf 17, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 28 januari 2016.
- Het Fort 21, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de wo-

ning aan de voorzijde. Ontvangen 27 januari 2016.
- Iepenlaan 25, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning met berging. Ontvangen 29 januari 2016.
- Drechtdijk 89, aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een 

woonboerderij. Ontvangen 1 februari 2016.
- Drechtdijk 33, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel. 

Ontvangen 1 februari 2016.
- Mijnsherenweg 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een 

bedrijfswoning naar plattelandswoning. Ontvangen 4 februari 2016.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks)
- Park Krayenhoff deel B6, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van 10 woningen. Ontvangen 4 februari 2016.

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
Poelweg 36, aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de be-

staande bedrijfswoning in zes appartementen.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Thamerweg 75 a, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en 

vergroten van een schuur. 

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep maken. Hoe 
u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grijze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Wiegerbruinlaan 81, omgevingsvergunning voor het realiseren van een toe-

gangsdeur. Bezwaar: t/m 15 maart 2016.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
- Achterweg 16, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfs-

ruimte. Bezwaar: t/m 14 maart 2016.
- Linie 1b, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis met veran-

da. Bezwaar: t/m 16 maart 2016.
- Poelweg 44A, omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen van de huis-

vesting voor arbeidsmigranten Poelweg 44A. Beroep: t/m 23 maart 2016.
Thamerdal
- Joost van den Vondellaan, wijziging standplaatsvergunning Zorg en Zeker-

heid; beëindiging innemen standplaats op woensdagmiddag, nieuwe vergun-
ning voor innemen standplaats op dinsdagmorgen. Bezwaar t/m 16 maart 
2016.

 AANWIJZINGSBESLUITEN GASMETINGEN
Het dagelijks bestuur van Duo+ heeft besloten twee medewerkers van de afde-
ling Buurt, de heren Schramm en Van der Werf, aan te wijzen als ambtenaar be-
last met het uitvoeren van gasmetingen specifi ek in riool en waterzuiveringsin-
stallaties, overeenkomstig geldende nationale regelgeving, normeringen en richt-
lijnen. Zij zijn hiertoe gecertifi ceerd en in staat om naar gassen te meten en (be-
sloten) ruimten vrij te geven.

 VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN EUROPAREI 
 MIDDEN
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 28 ja-
nuari 2016 het bestemmingsplan Europarei Midden als vervat in planidentifi catie-
code NL.IMRO.0451.EuropareiM-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 24 mei 2012 heeft de raad het integraal plan voor Europarei vastgesteld. Op 
dat moment heeft de raad het college tevens opdracht gegeven om voor een op-
timalisatie van de herhuisvestingsmogelijkheden voor de bestaande huurders uit 
de drie fl ats te zorgen en om een stedenbouwkundigplan aan de raad voor te leg-
gen. Dit heeft geresulteerd in een herhuisvestingsplan en een stedenbouwkundig 
plan die op 23 mei 2013 aan de raad zijn gepresenteerd. De drie middelste fl ats 
(Churchill-, Straatsburg- en De Gasperifl at) aan Europarei Midden zullen worden 
gesloopt. Hiervoor in de plaats zullen circa 200 nieuwe woningen worden gerea-
liseerd volgens een nieuw stedenbouwkundig plan.
Inmiddels zijn de plannen zodanig ver gevorderd dat deze zijn vertaald naar het 
bestemmingsplan Europarei Midden. Binnen dit bestemmingsplan wordt de ge-
wenste ontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt. Dit gebeurt door de gron-
den binnen het plangebied te bestemmen voor wonen, tuin, verkeer en groen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 29 mei 2015 tot en met 9 juli 2015 ter in-
zage gelegen. Hier op zijn geen zienswijzen ingediend. De wijziging ten opzich-
te van het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de afronding en verwer-
king van de conclusie van het fl ora en fauna onderzoek.
Terinzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad liggen met ingang van 
12 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt daar-
naast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn. De openingstijden staan aangegeven op de web-
site van de gemeente.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (12 februari 2016 tot en met 24 maart 
2016) kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door 
degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, be-
langhebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich 
tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de 
gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het 
ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die 
beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 10 februari 2016

 TER INZAGE LEGGING 
 Ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Grevelingen 40-42 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPGre-
velingen40-OW01 met ingang van 12 februari 2016 gedurende zes weken ter in-
zage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Grevelingen 40-42 is 
het ingediende initiatief voor het perceel Grevelingen 40-42. Op dit perceel is een 
Fortswachterswoning gelegen en een Genieloods. De Genieloods is een provin-
ciaal monumentaal pand en fungeert als schuur/garage bij de Fortwachterswo-
ning. De eigenaar wil het perceel splitsen en van de Genieloods een woning ma-
ken. De Genieloods is slecht onderhouden en niet meer in originele staat. Met 
deze wijziging kan de loods gerestaureerd worden en voor de toekomst behou-
den. Aangezien de Genieloods een woning gaat worden, wordt bij de bestaan-
de woning een nieuwe berging/schuur gerealiseerd. Het initiatief past niet binnen 
het huidige bestemmingsplan. Om het initiatief mogelijk te maken, is een bestem-
mingsplanprocedure opgestart.  
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Grevelingen 40-42 ligt vanaf vrijdag 12 februa-
ri 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar-
naast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informa-
tiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 10 februari 2016

 TER INZAGE LEGGING 
 Ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Jaagpad 5 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPJaagpad5-
OW01 met ingang van 12 februari 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Jaagpad 5 is het in-
gediende initiatief om de woning gelegen op het perceel Jaagpad 5 te slopen en 
op het perceel een nieuwe vrijstaande woning terug te bouwen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Jaagpad 5 ligt vanaf vrijdag 12 februari 2016 tot 
en met donderdag 24 maart 2016 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de 
hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen zienswijze 
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeente-
raad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad 
zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de 
vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 10 februari 2016
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Uithoorn en De Kwakel Schoon 
actie - Doe mee!
Ben jij al dat vuil op straat ook 
zat? Doe mee als individu, straat 
of buurt met Nederland Schoon 
Actie. De winnaar wordt beloond 
met het plaatsen van extra afval-
bakken of een bijdrage aan een 
schoolreisje, straatbarbecue etc.

Elk voorjaar is er een Nederland 
Schoon Actie waar wij als gemeente 
ook aan meedoen. Dit jaar is de ac-
tie van maandag 14 maart tot en met 
zaterdag 19 maart 2016.

Aanmelden
Aanmelden kan via gemeente@uit-
hoorn.nl onder het kenmerk Neder-
land Schoon Actie. Bedenk met wie 
je de straat of buurt wilt schoonma-
ken (als individu mag ook) en be-
denk wat je van ons nodig hebt om 
dit te doen. Wij nemen dan contact 
met je op. Stuur je verzoek tot aan-
melding voor maandag 15 februari 
2016 aan ons door.

Beloning schoonste wijk
De opruimactie is nog niet alles. 
Hebben jullie de schoonste wijk? 
Houden jullie deze voor langere tijd 
schoon en zwerfvuilvrij? Dan belo-
nen wij jullie wijk graag met dit mooie 
resultaat. Dat doen wij met bijvoor-
beeld het plaatsen van extra afval-
bakken, zitbankjes of mooie bepla-
ting, een bijdrage aan een school-
reisje of straatbarbecue etc. Wij kij-
ken hierbij naar de inzet van de wijk, 
het resultaat en het doorzettings-
vermogen om dit vol te houden. De 

beloning kan ook bestaan uit extra 
hulp of advies van ons bij het opstar-
ten van een schoonmaakplan in de 
straat of wijk. Wij kunnen bijvoor-
beeld zorgen voor materiaal voor jul-
lie schoonmaakacties. 

Contactpersoon
Wilt u contactpersoon zijn van uw 
buurt, vereniging of winkelcentrum? 
Of weet u iemand die zich op wil ge-
ven als aanspreekpunt voor inwo-
ners en gemeente? Laat dit ook aan 
ons weten (0297-513111). Dan kun-
nen we afspraken maken over de 
schoonmaakacties, afvalinzameling 
en eventueel de beloning voor de 
schoonste wijk.

Ideeën
Heeft u nog andere ideeën over 
zwerfvuil en afvalinzameling die we 
kunnen bespreken met elkaar en de 
contactpersoon? Laat het ons we-
ten.

Social media
Maak gebruik van onze social me-
dia om te laten zien hoe goed jullie 
bezig zijn. Dat kan via Facebook, 
laat op de pagina van gemeente Uit-
hoorn een bericht of foto’s achter. 
Via Instagram en Twitter kun je ons 
taggen met @Gem_uithoorn of ge-
bruik #Uithoornschoon of #Dekwa-
kelschoon. 

Help ons samen te werken aan een 
schonere stoep, straat en gemeente 
en laat dit vooral aan iedereen zien!

Aanvragen subsidie 2016 bij Burgemeester Kootfonds
De doelstelling van Stichting Burge-
meester Kootfonds is het verlenen 
van financiële steun aan instellin-
gen en personen die binnen de ge-
meente Uithoorn werkzaam zijn op 
het gebied van sport, cultuur en so-
ciaal-maatschappelijke activiteiten. 
Verenigingen, instellingen, organisa-
ties en personen die menen op grond 

van hun activiteiten in Uithoorn en De 
Kwakel èn hun fi nanciële positie aan-
spraak te kunnen maken op steun 
kunnen vóór 28 maart 2016 een on-
derbouwde subsidieaanvraag indie-
nen. Daartoe behoort ook een zo re-
cent mogelijk inzicht in de fi nancië-
le positie van de aanvrager. De aan-
vraag moet worden gericht aan:

Stichting Burgemeester Kootfonds
t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen in 
normale uitgaven. Die moeten be-
kostigd kunnen worden uit de nor-

male inkomsten, zoals contributies 
en dergelijke. De subsidieaanvra-
gen worden in april 2016 door het 
bestuur van Stichting Burgemeester 
Kootfonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers worden schriftelijk in kennis ge-
steld van de beslissing. Bel voor in-
formatie met de heer T.J.J. Schrandt, 
tel. 0297-513185.
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Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

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

129e jaargang

oplagE: 14.900

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

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: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 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, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

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

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl
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Weekagenda 
Vita Welzijn

Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 
Uithoorn, 0297 567 209, 

www.vitawelzijnenadvies.nl

Vita restaurant
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genie-
ten van een warme maaltijd. De 
warme maaltijd wordt verzorgt 
door ’t Oventje en vindt plaats in 
de Bilderdijkhof. Elke week heb-
ben we een andere menukaart. 
Als u last heeft van een allergie 
laat dit ons van te voren weten 
en wij zorgen voor een aange-
paste maaltijd. Kosten bedragen 
�5,- per maaltijd. Tijd: 12.00 uur 
tot 13.00 uur. 

Informatiebijeenkomsten 
Elke Stap Telt
Wandelt u mee met Elke Stap 
telt? Een stappenteller, per-
soonlijke opbouwplannen, ver-
beteren van de conditie, samen 
wandelen en gezelligheid. Het 
zijn enkele ingrediënten van het 
succesvolle wandeltrainings-
programma Elke stap telt.
Op vrijdag 26 februari vinden er 
twee informatiebijeenkomsten 
plaats: Dorpshuis De Quakel, 
Kerklaan 16, 1424 BK Kwakel , 
11.00 uur. ’t Buurtnest, Arthur 
van Schendellaan 100/A, 1422 
LE Uithoorn, 14.00 uur. Voor 
vragen of aanmeldingen kunt u 
zich opgeven bij Anja Ulkeman, 
a.ulkeman@vita-amstelland.nl, 
0613476066.

Regio - Het Jongerenkoor is in no-
vember 1965 oorspronkelijk begon-
nen als projectkoor om tijdens kerst 
een beatmis op te voeren. In janua-
ri 1966 is dit het Jongerenkoor ge-
worden en zijn zij reguliere vierin-
gen gaan verzorgen. 10 jaar geleden 
heeft het koor een naamsverande-
ring ondergaan en is het koor als 
“Sp!rit” verder gegaan. Omdat koor 
Sp!rit nu 50 jaar bestaat, heeft het 
koor een CD uitgebracht: “Alle 13…
Sp!rit”. Het jubileum wordt op 28 mei 
gevierd in de Heilig Hart van Jezus-
kerk in Vinkeveen met een eucha-
ristieviering om 19.00 uur. Voorgan-

ger in deze viering is oud-koorlid Vi-
caris Hans Pauw. Het is de bedoe-
ling om met zoveel mogelijk leden 
en oud-leden een koor te vormen 
om deze viering op te luisteren. Na 
afl oop van de viering is er een gezel-
lig samenzijn met alle leden en oud-
leden. Ben je lid geweest van het 
Jongerenkoor/Sp!rit en heb je nog 
geen bericht ontvangen, neem dan 
contact met hen op. Voor meer info 
over de reunie of de CD kun je con-
tact opnemen met: Frank en Leonie 
Voorbij, tel. 0297-264274 of fvoor-
bij@kpnplanet.nl. Jörgen en Moni-
que Aarsman, tel. 0297-242230.

Reunie en CD van 
jubilerend koor Sp!rit

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
stonden de vrijwilligers van de 
Voedselbank Uithoorn- de Kwa-
kel weer klaar om levensmidde-
len in te zamelen. Dit mochten zij 
dit keer doen in samenwerking met 
de Coop in Het Oude Dorp. Eind 
van de dag waren er 28 kratten ge-
vuld, inclusief 68.40 euro in de col-
lectebus. Daar is de Voedselbank 
heel blij mee. Vrijwilligers stonden 
bij de uitgang klaar om het winke-
lend publiek een boodschappenlijst 
te overhandigen, binnen stond een 
stelling klaar met producten waaruit 
men kon kiezen om te doneren en 
achter de kassa’s stond een goede-
renkraam klaar van de Voedselbank 
waar de levensmiddelen overhan-
digd konden worden. Dit alles werd 
gedaan door een team enthousiaste 
vrijwilligers. De levensmiddelen zul-
len gebruikt worden om de voed-
selpakketten aan te vullen voor de 
inmiddels 67 huishoudens met 184 
personen in Uithoorn en de Kwakel. 
Dit aantal kan wekelijks variëren. Er 
zijn huishoudens die de voedsel-
bank niet meer nodig hebben, maar 
er zijn ook gezinnen die van deze 
noodhulp gebruik moeten maken.
Tijdens de intake wordt bepaald of 

mensen recht hebben op een voed-
selpakket en periodiek wordt ge-
toetst of mensen er nog steeds 
recht op hebben. Daarnaast wordt 
gekeken, in samenwerking met de 
gemeente en Vita Welzijn en Advies, 
op welke wijze de fi nanciële situa-
tie verbeterd kan worden. Hiermee 
volgt Voedselbank Uithoorn – de 
Kwakel het beleid van de Vereniging 
van Nederlandse Voedselbanken.

Uithoorn - Het IVN, Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid, 
organiseert verschillende activitei-
ten om duurzaam handelen te sti-
muleren bij jong en oud. Het IVN is 
een landelijke organisatie die men-
sen lokaal bij natuur betrekt, ook in 
Uithoorn. Zo begeleiden de betrok-
ken vrijwilligers onder andere na-
tuurexcursies rondom het Zijdel-
meer. Medewerkers van StartRea-
dy, een IT-bedrijf gevestigd aan het 
Marktplein in Uithoorn, hebben een 
mooie wandeling door het natuur-
gebied gemaakt. StartReady, een 
specialist op het gebied van geïn-
tegreerde communicatie-oplossin-
gen, huisvest zich al jaren in het ou-
de raadhuis aan de Amstel. Naast 
dit hoofdkantoor heeft het bedrijf 
ook een vestiging in Groningen. 
Eens in het kwartaal komen alle me-

dewerkers samen om de ontwikke-
lingen binnen het bedrijf te bespre-
ken en ondernemen ze een activiteit 
in de buurt van een van beide ves-
tigingen. De afgelopen bijeenkomst 
werd het gezelschap door Ilse Stem-
merik en Marian Verwen meegeno-
men voor een wandeling rond het 
Zijdelmeer. De vrijwilligers van het 
IVN vertellen alles over de geschie-
denis, de fl ora en fauna en bijzon-
derheden rondom het Zijdelmeer. 
Onderweg wordt onder andere stil-
gestaan bij de zeldzame ratelaar en 
het judasoor. Zo leren de medewer-
kers alles over het natuurgebied dat 
hemelsbreed nog geen 500 meter 
bij hen vandaan ligt. Het IVN organi-
seert nog veel meer van dit soort ac-
tiviteiten. Voor meer informatie kunt 
u terecht op www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

IVN-vrijwilligster Ilse Stemmerik (voorgrond) geeft uitleg over het judasoor 
aan de StartReady-medewerkers.

Natuurwandeling laat bedrijf 
kennismaken met natuurgebied

Regio – Het nieuwe culturele pro-
gramma van de Bibliotheek Amstel-
land voor de maanden maart, april 
en mei is bekend. Bekende namen 
dit keer zijn onder andere Arthur 
Japin, Stine Jensen, Vonne van der 
Meer, Anne-Gine Goemans, Saskia 
Goldschmidt en Yaël Vinckx. 
Naast eerder genoemde namen is 
er ook aandacht voor de nationale 
Boekenweek van 12 t/m 20 maart, 
diverse iPad cafe’s, de Losse lees-
kring en het poëzie café chantant. 
Jongeren kunnen leren program-
meren in de workshop Hour of Code 

en Maak een app met Snap! of deel-
nemen aan de workshop Origami of 
Striptekenen. De verschillende pro-
grammaonderdelen vinden plaats in 
een van de vier Amstelland biblio-
theken in Aalsmeer, Uithoorn, Am-
stelveen Westwijk of aan het Stads-
plein. Daar vindt u ook de program-
mafolder die vanaf begin februa-
ri beschikbaar is. Op www.debiblio-
theekamstelland.nl vindt u meer in-
formatie over alle activiteiten. Kaar-
ten zijn te bestellen in een van de 
bibliotheken of online via de websi-
te van de bibliotheek.

Nieuw programma bibliotheek

Weer geslaagde actie van 
de voedselbank

Opfriscursussen 
Frans en Engels
Regio - Bij voldoende aanmelding 
starten in februari korte opfriscur-
sussen Frans en Engels. De cursus-
sen bestaan uit tien lessen en ge-
ven de mogelijkheid om de talen op 
te halen of te gaan leren. In een rus-
tig tempo gaat de docente aan de 
slag aan de hand van een lesboek. 
De cursussen Frans en Engels wor-
den overdag gegeven in Aalsmeer 
en duren een uur. De kosten bedra-
gen 86 euro per cursus, exclusief 
een lesboek van 17 euro. De cur-
sussen starten alleen bij minimaal 
drie leerlingen. En wie na de lessen 
de smaakt te pakken heeft, kan in 
september doorgaan met een ver-
volgcursus. Geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met Carolijn van Es-
Smith via 0297-364398.

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 12 februa-
ri is er weer een gezellige bingo in 
Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 
te De Kwakel. De zaal is open vanaf 

19.30 uur en we beginnen om 20.00 
uur. Voor de agenda: Op 8 april 
staat de volgende, en tevens laatste 
bingo van dit seizoen, op het pro-
gramma van de ActiviteitenCom-
missie.

Mensen spreken graag over 
vooruitgang, met de jaren ont-
wikkelen we ons en zijn we van 
de donkere middeleeuwen in het 
licht van de 21e eeuw terechtge-
komen. Nou ja, licht als je om je 
heen kijkt, een willekeurige krant 
openslaat of nieuwsprogramma 
aanzet, zijn wij mensen nog altijd 
even barbaars en kortzichtig als in 
die donkere middeleeuwen. On-
ze maatschappij en hoe we om-
gaan met mensen die anders zijn 
dan de norm. De norm, alleen het 
woord al geeft me kippenvel, van-
wege de letterlijke betekenis na-
melijk: ‘manier van doen die geldt 
als normaal’ of ‘precies vastge-
legde waarde’. De vraag is dan 
natuurlijk, wie bepaalt de norm? 
Wie voldoet er aan de norm? Wat 
de Norm is in het Midden Oos-
ten is niet de norm in Europa. Wat 
de norm is voor een Christen is 
dit niet voor een Jood een Moslim 
of een Boeddhist. Voor iedereen 
is de norm anders bepaald. Maar 
dit is niet het wespennest waar 
ik me vandaag in wilde begeven. 
Niet dat ik bang ben voor het on-
derwerp religie of wat de conse-
quenties kunnen zijn, om de nor-
men en waarden van anderen en 
hun geloof onder de loep te ne-
men en daardoor zelf buiten de 
norm te vallen. 

Normaal
Nee, daar wordt dagelijks al zo-
veel over geschreven zodat ik dat, 
ondanks dat ik er pagina’s over 
zou kunnen schrijven, dat nu aan 
anderen overlaat. Een onderwerp 
wat (letterlijk) veel kleiner is, 
maar wel te maken heeft met de 
toekomst, vooruitgang, kansen en 
het leven van een grote groep nu 
nog kleine mensen (kinderen) en 
hun ouders of verzorgers. Ik heb 
het dan over kinderen die buiten 
de ‘norm’ vallen, die anders zijn 
dan volgens de boekjes zou moe-
ten om NORMAAL in het school-
systeem mee te komen. In het bij-
zonder heb ik het dan over kin-
deren met (op zijn Grieks)  dys-
lexie (beperkt met woorden), 
een woord wat voor mij en an-
dere mensen met  dyslexie zon-
der spellingsprogramma niet te 
schrijven is! 
Zonder te overdrijven kan ik wel 
zeggen dat  dyslexie een van de 
minst begrepen aandoeningen 
is van de afgelopen eeuw. Ja, u 
leest het goed: eeuw, want al eind 
19e eeuw is vastgesteld dat  dys-
lexie een neurologische oorzaak 
heeft. Deze aandoening zorgt er-
voor dat de hersenen niet goed in 
staat zijn om visuele en auditieve 
informatie te verwerken en dus te 
interpreteren. Meestal is het een 
aangeboren ontwikkelingsstoor-
nis (buiten de norm), maar het 
kan ook ontstaan door bijvoor-
beeld een ongeval. 

Aangeboren
In het laatste geval is lezen, 
schrijven en soms zelfs spreken 
of taal begrijpen permanent vrij-
wel onmogelijk. Bij een ontwik-
kelingsvariant, welke aangebo-
ren is, zijn de hersenen vaak in 
staat om andere hersenfuncties 
te gebruiken om te compense-
ren. Als  dyslexie vroeg genoeg 
wordt onderkend en er rekening 
mee wordt gehouden en de kin-
deren training krijgen, om ande-
re hersendelen te leren de func-
tie over te nemen, waardoor het 
kind er op latere leeftijd minder 
last van zal ondervinden. Op zich 
zou dit redelijk snel moeten kun-
nen, Dit klinkt natuurlijk prach-
tig, echter ondanks dat de aan-
doening al meer dan 100 jaar be-
kend is, is herkenning op scho-
len nog steeds een probleem. Het 
vaststellen van  dyslexie is weer 
vastgelegd in een ‘norm’ waaraan 
de leerling moet voldoen. Dit be-
tekent dat als het kind zichzelf al 
heeft aangeleerd te compenseren 
hij of zij te goed is om het pre-
dicaat  dyslectisch te krijgen en 
dus buiten de boot valt met alle 
gevolgen van dien. Waar namelijk 
overheen wordt gestapt wordt, 
is dat deze kinderen veel meer 
moeite moeten doen om te lezen, 
schrijven of begrijpen wat woor-
den betekenen. Wat voor een an-
der automatisch gaat is voor hun 
hard werken. Zie het als rijden op 
een fi ets, maar het kind met  dys-

lexie heeft altijd tegenwind en 
geen versnellingen. 

Achterop
Door harder te trappen compen-
seren die kinderen door sterke-
re been- en bilspieren te krijgen, 
waardoor ze dus redelijk en soms 
zelfs helemaal mee kunnen ko-
men met de kinderen die altijd 
wind mee hebben. Maar op lan-
ge afstanden zullen ze uiteindelijk 
achterop raken of zelfs overver-
moeid uitvallen. Het is dus te ho-
pen dat een oplettende leerkracht 
of doortastende ouders ondanks 
ontkenningen of tegenwerking 
van de norm en het systeem door-
zetten om het kind door een spe-
cialist (psycholoog) op dyslexie te 
laten testen. Ondanks dat het al 
in 1881 was dat Oswald Berkhan 
de aandoening beschreef, waar-
na in 1887 de term  dyslexie door 
Rudolf Berlin werd verzonnen. Is 
het pas de laatste 25 jaar dat er 
stappen worden gezet in herken-
ning en behandeling. Toen ik op 
de basisschool zat, kregen kinde-
ren het predicaat lui, of dom, of 
ook een leuke ‘traag’ en was de 
LOM School de oplossing voor 
kinderen die buiten de norm vie-
len. Nog steeds is er veel discus-
sie over  dyslexie maar steeds 
meer onderzoeken wijzen uit dat 
vroegtijdig onderkennen en aan-
gepaste leerstof het kind kan hel-
pen te compenseren om later op 
het voortgezet onderwijs gewoon 
mee te kunnen komen. Want 
het idee dat mensen met dys-
lexie dom zijn en zeker niet kun-
nen studeren is gelukkig wel al ja-
ren achterhaald. Het heeft name-
lijk niets te maken met het IQ van 
de kinderen. Er zijn in de geschie-
denis toch redelijk wat mensen 
met  dyslexie die het ver geschopt 
hebben zoals Wolfgang Ama-
deus Mozart, Leonardo Da Vin-
ci (schreef alles in spiegelbeeld 
met links), Alexander Graham Bell 
(uitvinder van de telefoon), Albert 
Einstein (relativiteitstheorie), en 
dichter bij huis zakenman Hen-
nie van der Most en de ondanks 
overleden astronaut Wubbo Oc-
kels, en de lijst is heel veel langer. 

Waarom?
Maar waarom dit epistel over 
dyslexie vraagt u zich wellicht af. 
Nou, dat heeft te maken met mi-
nister Sander Dekker die door 
middel van het College voor toet-
sen en Examens (CvTE) maar ver-
scherpte regels wilde invoeren 
voor het gebruik van spellings-
controle voor kinderen met  dys-
lexie. Waardoor een grote groep 
van de kinderen met  dyslexie 
worden verstoten van noodzake-
lijke hulpmiddelen en daarmee 
een goede kans op een vervolg-
opleiding. Waarom? Omdat ze 
niet aan de NORM kunnen vol-
doen. De minister vond in zijn on-
eindige wijsheid, dat deze kinde-
ren gewoon wat beter hun best 
moesten doen. SORRY!!??, onder 
welke steen ben je dan vandaan 
gekropen? Dat er beter gekeken 
wordt naar wie er mag vaststellen 
of iemand  dyslexie heeft, dat de 
testen worden verbeterd prima, 
want een stijging van 1,7% naar 
10,5% is wellicht wat veel, maar 
om dan meteen alle  dyslectische 
kinderen met het badwater weg 
te gooien is wel heel kort door 
de bocht. Dat kinderen met  dys-
lexie ten onrechte een diploma 
hebben omdat ze de spellings-
controle mogen gebruiken is na-
tuur ook bizar, wordt braille voor 
blinden straks ook verboden op 
scholen? Gelukkig is er voor nu 
1 of 2 jaar uitstel en zal deze mi-
nister dan niet meer op deze post 
zitten. Zoals u merkt kan ik me er 
heel boos over maken, dat 1 be-
sluit kinderen met  dyslexie terug 
kan zetten in de donkere middel-
eeuwen. Zonder spellingscontro-
le zou deze tekst totaal onlees-
baar zijn geweest. We hebben de 
techniek om kinderen/volwasse-
nen met  dyslexie te helpen niet 
beperkt te worden door hun be-
perking. Door dit duwtje in rug, 
geven we de wellicht nieuwe Ein-
stein, of Wubbo Ockels de kans 
zich met zelfvertrouwen te ont-
wikkelen en boven de norm uit te 
stijgen!

Jeweko

De Norm
Koetjes en kalfjes...
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“Ik houd gewoon van nostalgie” zo 
licht Joyce toe waarom zij juist zo 
graag iets voor ouderen wil bete-
kenen. “Er is niets leukers dan sa-
men met mijn “hulpvrager” een 
weduwe van bijna 78 jaar, in oude 
fotoboeken te kijken en verhalen 
van vroeger te delen. Dat vind ik 
gewoon heerlijk!” Het begon met 
vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis 
in de Schutse. Joyce bood hulp 
aan ouderen met bijvoorbeeld 
knutselen, zette koffie en maak-
te een praatje. Zij nam haar des-
tijds 2-jarige zoon gewoon mee en 
de bezoekers vonden dat heerlijk, 
zo vertelt zij enthousiast. “Daarbij 
ontdekte ik al gelijk dat ik echt iets 
heb met ouderen: Ze zijn zo harte-
lijk , gezellig en dankbaar. Waar-
om zou ik, als ik het zelf goed heb, 
dan niet wat tijd aan hen beste-
den. Je krijgt er zoveel voor terug”. 
Na het Rode Kruis heeft zij enige 
tijd, wekelijks, als vrijwilliger, ge-
werkt met mensen met demen-
tie. “Ook al moest ik elke week 
weer uitleggen wie ik was heb ik 
dat werk met zoveel liefde gedaan, 
ik kon de mensen met een praat-
je en een grapje even laten genie-
ten. Daar werd ik dan ook weer 
blij van”. In oktober 2015, nadat zij 
even geen vrijwilligerswerk deed 

bij ouderen, heeft zij zich gemeld 
bij Mantelzorg en Meer. Via een 
intake gesprek werd zij “gekop-
peld” aan een weduwe, met wie zij 
een goede klik heeft. “Ik weet nog 
dat mevrouw zei: “Als ik het niks 
vind dan doe ik het niet”, dat geeft 
voor mij juist de uitdaging om het 
te laten lukken”. En dat het ge-
lukt is bewijst haar wekelijkse be-
zoekje. “We zijn van de week lek-
ker samen naar het nieuwe win-
kelcentrum Zijdelwaard geweest. 
Mevrouw kwam daar een vroege-
re buurvrouw tegen en heeft even 
lekker staan te kletsen”. Joyce ver-
telt dat zij het belangrijk vindt dat 
haar hulpvrager weer een beet-
je buiten komt en contact maakt. 
Als zij vertelt dat ze eigenlijk geen 
koffie drinkt met haar buurtjes, 
dan stimuleert zij haar dit toch 
eens te proberen. “Met een ex-
cuusje komt ze niet weg bij mij”, 
zegt Joyce. “Ze moeten zelf ook 
hun best doen om onder de men-
sen te blijven en als ik ze een klein 
duwtje kan geven, dan doe ik 
dat graag”. “Doordat ik met haar 
op stap ga, verbreed ik haar ho-
rizon een beetje en heeft ze ook 
weer iets leuks aan haar kinde-
ren om over te vertellen. Zo pro-
beer ik mijn steentje bij te dragen. 

De dankbaarheid die ik van haar 
ontvang is zo groot, het is gewoon 
heerlijk zoals ze me elke week een 
knuffel geeft, ik heb echt een hele 
leuke band met haar”.
Joyce heeft naast haar vrijwilli-
gerswerk bij Mantelzorg en Meer 
een 24-urige werkweek en een 
gezin met 2 puberzonen. Op die 
manier is ze bij KDO terechtgeko-
men en ook daar hebben ze haar 
weten te “strikken”. Zij houdt zich 
al jarenbezig met de D-jeugd en 
het organiseren van toernooien. 
Maar dat doet ze ook met heel 
veel plezier. “Als iedereen zich nou 
eens 1,5 uur per week als vrijwilli-
ger zou inzetten voor bijvoorbeeld 
ouderen, dan zouden een hoop 
mensen geholpen zijn”, aldus Joy-
ce een vrijwilliger met een groot 
hart op de goede plaats! 

 De Schijnwerper op...
Joyce Velgersdijk 
Vrijwilliger bij Mantelzorg en Meer

Foto van de site van Mantelzorg en Meer

P.A. van Rooyen Top Movers 
gaat voor elektrisch!

M. Runge van Nieuwendijk bij de aflevering van de Nissan E-NV200

Uithoorn - Bij P.A. van Rooyen Top 
Movers staan duurzaamheid en oog 
voor het milieu hoog op de agen-
da. Als bedrijf in de logistieke sec-
tor heeft zij het complete wagen-
park ‘Euro 6’. Op 29 januari 2016 
is er door Mike Runge, vestigings-
manager van Autobedrijf Nieuwen-

dijk in Uithoorn, een 100% elektri-
sche bestelwagen; de Nissan E-
NV200, afgeleverd. Met de nieuwe 
100% elektrische bestelwagen wel-
ke geen CO2-uitstoot produceert 
zet het bedrijf weer een stap in de 
‘groene’ richting en starten zo het 
jaar energievol en milieubewust! 

Regio - Zondag 14 februari is het 
weer Valentijn! Natuurlijk besteedt 
de winkeliersvereniging Zijdel-
waard daar ook aandacht aan. Be-
zoekers kunnen, op vertoon van 
een kassabon van een van de Zij-
delwaard-winkels, tussen 12 en 16 
uur meedoen met het Rad van de 
Liefde! Er zijn leuke prijzen te win-
nen die ter beschikking zijn gesteld 
door de winkeliers van Zijdelwaard. 
Tevens treedt zangeres Isabella Mu-
noz op. Zij is een veelzijdige zange-
res die met haar warme stem het 
publiek weet te raken. Speciaal voor 
Valentijnsdag past ze haar repertoi-
re aan met uitsluitend “Love Songs 
“! En natuurlijk zijn er ook volop Va-
lentijn-cadeaus en -aanbiedingen 
bij de Zijdelwaard-winkeliers!

Zaterdag a.s. in winkelcentrum Zijdelwaard 

Doe mee met het 
Rad van de Liefde

Uithoorn - Met 65,63%, de hoog-
ste score van de dag, weten Marijke 
& Ger van Praag het vege lijf te be-
hoeden voor degradatie in de zesde 
zitting van de vierde parencompeti-
tie. Vorige week nog gedeeld tien-
de stijgen ze naar een veilige ze-
vende plaats. Greet & Henk Stolwijk 
werden 2 in de A-lijn met 54,69% 
en Marineke & Martin eindigen op 
plaats 3 (54,17%) en dat is genoeg 
voor de eindoverwinning (54,95%). 
Leo Leenen & Henk van der Schin-
kel worden 2 (52,78%) en Wim 
Baars & Marcel Dekker 3 (52,17%). 
Lambert Koeter & uw verslaggever 
Huib van Geffen en Ans Breggeman 
& Lia degraderen naar de B-lijn.
In die lijn weten Riki Spook & Hans 
Geels er een ‘dubbel’ uit te sle-
pen: met 64,38% winnen ze niet al-
leen de zitting maar ook de com-
petitie (55,41%). Cees Harte & Jos 
van Leeuwen werden deze avond 
2 (55%) en Thea Stahl & Marja van 
Leeuwen 3 (52,6%). Door een dip-
je eindigen An & Bert Pronk op 2 

(52,76%), maar zij promoveren dus 
met Cees & Jos naar de A-lijn. Zoals 
verwacht degraderen Tini Lotgerink 
& Marja Baris en Doina van Ettikho-
ven & Tiny Rijpkema naar de C-lijn.
Die lijn werd vandaag gewonnen 
door Marja Calis & Corry Frank 
(60,94%), gevolgd door Nelly Jan-
sen & jaap Bark (57,61%) en An-
ja Baars & Marja van der Laan 
(55,05%). Hier promoveren zoals vo-
rige week al voorspeld Ploon & Fons 
Roelofsma (58,93%) en Nelly & Jaap 
(0,07% minder). De kampioenen en 
promovendi gelukgewenst. Voor 
de degradanten: kop op, er is weer 
een doel! De bridge-avonden van 
de BVU vinden plaats op maandag 
(aanvang 19.45 u) in Sporthal de 
Scheg in Uithoorn. Aanmelden en/
of informatie bij de secretaris van de 
BVU Marineke Lang tel. 0297 569 
432 (na 18:00 uur), mail: bvu@tel-
fort.nl. Voor informatie over bridge-
lessen kunt u terecht bij Hans Wa-
genvoort wagenvoorthans@gmail.
com, tel. 06 53 368 948.

Marineke & Martin 
‘periodekampioen’ bij BVU

Regio - Kijkt u wel eens naar vo-
gels in de tuin? Vraagt u zich wel 
eens af welke vogel u zo prach-
tig hoort zingen? Wilt u meer we-
ten over weide-, water en tuin-
vogels? Ook dit jaar organiseert 
IVN een cursus die u vertrouwd 
maakt met de meest voorkomen-
de vogels in onze omgeving. De 
cursus “Vogels in de kijker” is ge-
schikt voor iedereen met interes-
se voor vogels. Na afloop bent u 
in staat veel algemene vogels te 
herkennnen op grond van uiter-
lijk, geluid en gedrag. Over vogels 
is veel te vertellen. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 
determinatie van algemene vo-
gels uit onze omgeving; gedrag, 
geluid, trek en rui. Uiteraard be-
steden we ook aandacht aan de 
beginselen van het vogelkijken.
De cursus bestaat uit vier avon-
den (08, 15, 29 maart en 12 april) 
en drie excursies (19 maart, 09 en 
16 april) De dinsdagavonden be-
ginnen om 20.00 uur en eindigen 
om 22.00 uur. Locatie: NME cen-
trum ‘De woudreus’, Pieter Joos-

tenlaan 28a in Wilnis. De excur-
sies zijn op zaterdag van 9.00 tot 
11.00 uur. Voor de cursus, inclu-
sief koffie, thee en de zakgids 
“Vogels van Europa”, wordt een 
bijdrage gevraagd van 40 eu-
ro. Voor nadere informatie kunt 
u bellen met Gerda Veth: 0297-
263656 / 06-13205061 of met 
Bernie Kuiken: 0294-281345 / 06-
30971756. U kunt zich opgeven 
voor de cursus via het daarvoor 
bestemde aanmeldingsformulier 
“Vogels in de kijker” op de afde-
lingswebsite. Ga naar: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn/vogelwerkgroep/cursus-
vogels-de-kijker. Na aanmelding 
volgt een ontvangstbevestiging 
en een uitgebreide cursusbrief.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Leer vogels kennen met IVN

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Uithoorn – Op Valentijnsdag 14 
februari a.s. organiseert de SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn) een bijzonder concert. Twee 
bekende Nederlandse pianisten, Ivo 
Janssen en Arielle Vernède, spe-
len op twee vleugels Canto Ostina-
to van Simeon ten Holt. Daarnaast 
klinken enkele stukken van Johann 
Sebastian Bach, o.a. de Sonate voor 
twee klavieren BWV 1061. Het con-
cert vindt plaats in de Thamerkerk 
aan de Amstel, aanvang 14.30 uur. 
Bij de première in 1979 sloeg Canto 
Ostinato in als een bom. Veel men-
sen lieten zich graag meevoeren op 
de golven van de zich herhalende 
drieklankmotieven. De muziek lijkt 
verwant te zijn aan de ‘minimal mu-

sic’ van Philip Glass, maar Simeon 
Ten Holt ziet zichzelf liever als een 
romanticus à la Robert Schumann. 
Hij geeft de uitvoerende musici een 
grote mate van vrijheid. Elke uit-
voering is weer anders, al naar ge-
lang de bezetting, het aantal spelers 
en de keuzes die de musici maken, 
soms zelfs tijdens het spelen.
Arielle Vernède behoort tot de top 
van de Nederlandse concertpia-
nisten en is een belangrijk vertolk-
ster van de composities van Sime-
on ten Holt die in 2012 overleden is. 
Slechts enkele pianisten kregen het 
recht om Canto Ostinato solo uit te 
voeren. Haar CD van de solo-uitvoe-
ring van dit werk kwam in 2014 uit. 
Ivo Janssen treedt regelmatig op in 

Valentijns concert 
Thamerkerk

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 13 fe-
bruari organiseert stichting Serviam 
weer een gezellige kienavond in het 
KNA gebouw Legmeerplein.. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en we be-
ginnen om 20.00 uur. Op deze avond 
kunt u weer vele mooie en leuke prij-
zen winnen, of als hoofdprijs een van 
onze bekende enveloppen. De op-
brengst van deze avond is bestemd 
voor het ontwikkelingswerk van on-
ze Uithoornse missionarissen. 

Regio - Op 26 februari organiseren 
Fedeli en Vita Amstelland gezamen-
lijk een modeshow met aansluitend 
samen koken, samen eten. De mo-
deshow begint om 14.00. Tijdens de 
modeshow wordt een kopje koffie 
met iets lekkers aangeboden. Direct 
na de modeshow wordt u uitgeno-
digd samen met ons te koken en te 
eten. Dit alles vindt plaats op Bilder-
dijkhof 1. Voor het totaalpakket vra-
gen wij een bijdrage van 5 euro. Het 
is natuurlijk ook mogelijk alleen de 
modeshow bij te wonen (bijdrage 3 
euro, inclusief koffie met iets lek-
kers) of alleen te komen koken en 

eten (bijdrage 2 euro). Als u alleen 
wilt komen eten is de bijdrage ook 2 
euro, maar onze ervaring is dat juist 
tijdens het koken de mooiste ge-
sprekken ontstaan. Kaarten voor dit 
evenement zijn tot en met 23 febru-
ari te verkrijgen bij Vita Amstelland, 
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. 
Fedeli, een stichting bestaande uit 
vrijwilligers, is al enige tijd actief in 
Aalsmeer en sinds december 2015 
(de kerstkoffie) ook in Uithoorn. Fe-
deli streeft ernaar mensen met el-
kaar in contact te brengen en zo de 
eenzaamheid die door de toegeno-
men individualisering in onze sa-

Modeshow met aansluitend 
samen koken, samen eten

Nederland, Duitsland, Frankrijk, Ita-
lië, Australië en de VS. In 1994 be-
gon hij aan een zeer ambitieus pro-
ject: het op CD vastleggen van het 
complete werk voor klavier van 
Bach. Hij voltooide in januari 2007 
deze internationaal veelgeprezen 
cyclus met een uitvoering van Die 
Kunst der Fuge. Vanaf 2014 geeft 
hij recitals in Janssenbeton, muziek 
vooronder, een door hem eigenhan-
dig gebouwde concertzaal in een 
betonnen munitieschip midden in 
Amsterdam. De belangstelling voor 
dit unieke concert is overweldigend 
en het aantal plaatsen in de Tha-
merkerk is beperkt. Als u van een 
plaats verzekerd wilt zijn, koop dan 
van te voren kaarten bij de boek-
handels Bruna (Amstelplein) of Ten 
Hoope (Zijdelwaardplein) à 12 euro. 
Jongeren onder de zestien betalen 
slechts 6 euro. Vanaf 14.00 uur wor-
den de overgebleven kaarten ver-
kocht aan de zaal. 

menleving is geslopen te bestrijden. 
Tijdens onze activiteiten kunnen 
mensen met elkaar van gedachten 
wisselen, kun je zien of je iets voor 
een ander kunt doen en vind je (h)
erkenning in de verhalen van ande-
re mensen en hun levens. 
Vita Amstelland, voorheen Vita Uit-
hoorn (welzijn en advies) organi-
seert al lange tijd activiteiten in Uit-
hoorn. Aanvankelijk was Vita vooral 
gericht op ouderen, maar wat veel 
mensen nog niet weten: het wijk-
steunpunt is voor alle bewoners van 
Uithoorn en De Kwakel toegankelijk 
voor informatie, advies, ondersteu-
ning of ontmoeting. Dus ook jonge-
ren zijn van harte uitgenodigd deel 
te nemen aan de activiteiten.

Koken met 
Willemijn Visser

Toen ik jong was, kregen mijn zusje en ik door de week hooguit 
een biscuitje bij de thee. En wanneer we om snoep of koek be-
delden riep mijn moeder steevast: ‘Eet maar een appel!’ of ‘We 
gaan zo eten!’. Maar in het weekend, vooral op zondag, was het 
feest. Dan kregen we een met spijs gevulde kano, vieslekke-
re roze koek of wanneer ik veel geluk had: een kokosmakroon. 
Zo’n fijne kleffe, waarvan je eerst stukje bij beetje het eetpa-
pier afpeuterde en daarna de rest. Zálig. 

Bakrecept: 9 koekjes
Bereiding: 5 minuten 
In de oven: 15 minuten

Snoepen doe ik nog steeds niet 
veel (dank mam!), maar een tijd-
je terug was ik in een nostalgi-
sche bui en had ik ineens ver-
schrikkelijk veel zin in kokosma-
kronen. Mét eetpapier natuur-
lijk, zonder voelt niet compleet. 
Maar ongelooflijk, wat een on-
derneming was dat! Eetpapier, 
ookwel ouwel genoemd, is blijk-
baar zo oldschool dat je het niet 
in elke willekeurige supermarkt 
vindt. Per x-aantal kilo online 
bestellen kan wel, maar dat vond 
ik ook weer overdreven. Uitein-
delijk tipte iemand me op Twit-
ter over de pakjes van Look-O-
Look bij AH. Daarvan kun je al-
leen de witte velletjes gebruiken 
om kokosmakronen mee te bak-
ken, maar ach. En mocht je dat 
zonde of teveel moeite vinden, 
dan laat je het eetpapier gewoon 
weg. Dat is stiekem misschien 
wel net zo lekker. 

Dit heb je nodig:
-  120 g geraspte kokos
-  100 g suiker
-  2 eieren
-  Flinke snuf bakpoeder
-  Flinke snuf zout
-  1 limoen (vers)
- 9 halve velletjes eetpapier 

(Look-O-Look)

Zo maak je het:
-  Verwarm de oven voor op 180 

°C.
-  Klop de eieren los in een 

kom. 
-  Schep de geraspte kokos, 

suiker, zout en bakpoeder er 
doorheen.

-  Was de limoen en rasp de 
schil boven de kom. Let op: 
alleen het groen, het witte 

Kokosmakronen met limoen

deel van de schil is bitter.
-  Snij de limoen doormidden 

en knijp het sap uit boven de 
kom.

-  Schep alle ingrediënten goed 
door elkaar heen.

-  Bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Verdeel 9 halve 
velletjes eetpapier over het 
bakpapier. Rondjes knippen 
hoeft niet, je kunt het beste 
bijknippen nadat de koekjes 
gebakken (en enigszins afge-
koeld) zijn.

-  Schep op elk velletje eetpa-
pier met een eetlepel een bol-
letje kokosmengsel. Druk elk 
bolletje voor deze op de bak-
plaat belandt even aan met 
de hand. Zo wordt je koekje 
straks goed stevig.

-  Bak in 15 minuten goudbruin 
en gaar.

Oja:
- Komen je kokosmakronen een 
beetje bleekjes uit de oven? Ge-
woon nog 5 tot 10 minuten lan-
ger bakken. Elke oven is anders!
- Ook lekker: vervang de verse li-
moen door een halve citroen (en 
gebruik zowel rasp als sap).

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de 
tijd van het jaar. 
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Wervelende 
Talentenjacht op het 
VeenLanden College
Regio - Vrijdagavond 5 februari 2016 was de finale van de 
Talentenjacht 2016 op het VeenLanden College. Het moet gezegd: alle 
leerlingen schitterden! Het publiek heeft zich geen moment verveeld. 
De presentatoren Marc en Jasper zorgden daar overigens ook wel 
voor, een zeer onderhoudend duo. Gemma Breur won uiteindelijk de 
wisselbeker met het zelfgeschreven nummer You & me, dat ze prachtig 
zong en waarbij ze zichzelf begeleidde op de piano. De tweede prijs 
ging naar de Mix, een halsbrekende acrogymact van Laura, Lisanne, 
Caitlin, Shelly en Pibbe. De derde prijs was voor Gijs Smit die maar 
liefst twee eigen nummers had gecomponeerd voor piano: Glacier 
& Circle. De techniek staat voor niets, want nieuw dit jaar was de 
publieksstem. Via de telefoon kon ook het publiek invloed uitoefenen 
op de uitslag. De publieksprijs ging naar Mark den Teuling die op een 
tenortuba een prachtige vertolking ten beste gaf van “Oblivion”. De 
organisatie was in handen van Linda van den Aardweg, Judith van 
Eijk, Pepijn van den Berkhof, Jorrit Groenevelt, Anne van Leest en 
Remco Tieman. De techniek werd verzorgd door Lisa van Scheppingen, 
Neal Jansen, Maarten Woudstra, Jelle Aardema, Nand Homan, Janey 
Jansen, Luc van Essen, Thijs van Uden en Andy Teerlink.
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Uithoorn - In de tweede zitting re-
pareerden een aantal teams de op-
gelopen schade van de vorige keer. 
In de A- lijn werd team Egbers nu 
eerste met een score van 14 en 
kwam zo een stukje dichter bij de 
koplopers. Daarvan hield team de 
Vroom de stand onder controle door 
tweede te worden met 13 punten. 
Team Timmer liep meer averij op 
maar staat totaal nog net op twee. 
In de B- lijn bleef team Quelle onbe-
dreigd door ook nu een eerste plek 
binnen te halen met 17 punten en 
zodoende de stand hier fier aan te 
voeren. Team Visser herstelde zich 
keurig en veroverde als tweede 13 
punten. Totaal heeft team Bruine de 
Bruin nog de tweede plaats in han-
den, maar moet wel gaan oppassen!
In de C- lijn zien we een twee de-
ling. De teams van Steegstra en van 
Schaick geven elkaar geen duim-
breed toe en haalden beiden 19 
punten binnen. Ze staan ook ge-
zamenlijk op één totaal. Dit wel 

ten koste van de andere teams na-
tuurlijk, het bridgeleven is hard! In 
de D- lijn wisselden de teams van 
Praag en Selman stuivertje om de 
koppositie. Nu staat van Praag bo-
venaan door deze avond 13 pun-
ten te scoren en pikte team Bijlsma 
een graantje mee door op 12 pun-
ten uit te komen. De E- lijn tenslot-
te heeft een superieur team Jonkers 
dat met de avondscore van 18 pun-
ten nu de eerste plek bezet. Team 
de Jong werd tweede met 11 pun-
ten, maar team Verrips verzamel-
de nog genoeg om in de achtervol-
ging te blijven gaan. Volgende keer 
wordt er weer gepaard en de derde 
viertallen zitting vindt op 24 februari 
plaats. Bridgeclub De Legmeer vier-
talt en speelt parencompetitie op 
de woensdagavonden vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297 567458.

Viertallen bij Bridgeclub 
De Legmeer

De Kwakel - Zaterdag 6 februari 
hebben de meiden van KDO D.A.G. 
hun 2e selectie turnwedstrijd ge-
daan in Nieuwveen bij Kwiek. Het 
was een geslaagde sportieve och-
tend met goede resultaten. De-
ze keer waren de onderdelen Balk, 
Sprong en Lange mat (vrije oefe-
ning) aan de beurt. De juryleden 
waren ook al vroeg in de veren. 
Om 9.15 mochten de meiden van 
Niveau 12 starten. De meiden de-
den stuk voor stuk enorm hun best 
om te laten zien waar zij de afge-
lopen weken weer hard voor had-
den getraind. De juryleden beoor-
deelden de turnsters op hun oefe-
ningen en zodra alle punten binnen 
waren, konden we de prijswinnaars 
bekend maken. Op de 4e plaats was 
Anna van Elteren van Kwiek met 
een totaal score van 39,0 geëindigd. 
Een mooie 3e plaats ging naar Lu-
na de Koning van KDO met een to-
taal van 39,7. 2e was Jentl van Veen 
van Kwiek met totaal 39,8, Danique 
Winter van KDO mocht trots met de 
gouden plak naar huis met een sco-

re van maar liefst 40,7. Dus in Ni-
veau 12 behaalde KDO 2 medailles. 
Goed gedaan hoor meiden!!
Prijsuitreiking
Na de eerste prijsuitreiking was het 
de beurt voor de meiden van Niveau 
11. Ook deze toppers hadden uiter-
aard enorm hard getraind. Helaas 
voor KDO geen prijswinnaars deze 
keer. Alle drie de medailles gingen 
naar Kwiek. Daarna mochten Ni-
veau 10, 9 en 8 zich gaan presen-
teren. Wat een mooie oefeningen 
hebben ze laten zien op de Balk, 
sprong en lange mat. Sommige mei-
den deden zelfs een mooie vloeroe-
fening op muziek. Je moet het toch 
maar mooi even allemaal durven. Bij 
Niveau 10 werden er twee prijzen 
verdeeld en die gingen naar Elai-
ne van Bakel van KDO werd 2e met 
een totaal score van 38,4. Eerste 
werd Lotte Roos van ODI met 41,9 
punten totaal. Niveau 9, werd An-
ne van Leijden van ODI 2e en Ilse 
v/d Berg van Kwiek werd 1e. Bij ni-
veau 8 behaalde Britt Lebesque van 
Kwiek een mooie 1e plek.

Selectie turnen KDO D.A.G.

De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
werd de finale van het Quakeltoer-
nooi gespeeld. Op die 6e februa-
ri strijden de dames van Banaan en 
Il Pappagallo voor de 3e en 4e plek, 
De Beunies en FC Ik kap er mee 
voor de 1e en 2e plek. Bij de heren 
nemen Nieuw Deco, Sportcafé de 
Midi’s, Skills United, DEHO Boys en 
KDO 1 Zaal het tegen elkaar op.
In de openingswedstrijd komt Ba-
naan door een mooie goal van Anita 
Moes op achterstand. De jonge mei-
den hebben het lastig tegen de er-
varen zaalvoetbaldames van Il Pap-
pagallo. Il Pappagallo heeft het be-
tere van het spel en komen ook ver-
diend op 2-0. Drie minuten voor tijd 
komt Banaan terug tot 2-1. Daarna 
krijgen ze nog 1 goede kans, maar 
die gaat net voorlangs. De eerste 
wedstrijd wordt dus gewonnen door 
Il Pappagallo, maar omdat er over 
twee wedstrijden gespeeld wordt 
is er voor Banaan nog niets verlo-
ren. De tweede wedstrijd is de strijd 
om de titel, tussen FC Ik kap er mee 
en De Beunies. Het zijn beide jon-
ge teams die weinig voor elkaar on-
der doen. FC Ik kap er mee speelt 
aanvallend, met veel dames voor de 
bal. In een counter komen de Beu-
nies op voorsprong door een goal 
van Aukje Meijer. In de 8e minuut is 
er een levensgrote kans voor FC Ik 
kap er mee, maar deze is niet be-
steed aan de spits. FC Ik kap er mee 
dringt aan en met een mooie bal op 
de paal missen ze weer een kans om 
op gelijke hoogte te komen. Beide 
teams krijgen nog wat kansen maar 
het blijft 1-0 voor de Beunies en dus 
ook hier is er nog niets beslist.

Return
In de “return” van Banaan tegen Il 
Pappagallo komt Banaan binnen 1 
minuut al op 1-0 door een mooi af-
standsschot. Na 10 minuten komt Il 
Pappagallo op 1-1 door een goed 
uitgespeelde counter. Snel daar-
na nemen ze zelfs de leiding in de 
wedstrijd. Melissa Rijnbeek schiet 
de 2-1 binnen. Banaan gaat daarna 
voor alles of niets, Il Pappagallo pro-
fiteert hier dankbaar van en coun-
tert in korte tijd naar een 4-1 over-
winning toe. De return in de grote fi-
nale moet FC Ik kap er mee een 1-0 
achterstand goedmaken ten opzich-
te van De Beunies. Met een knap af-
standsschot komen De Beunies op 
1-0. In de 7e minuut bouwen ze de 

voorsprong uit naar 2-0. FC Ik kap 
er mee gaat nog op zoek naar de 
aansluitingstreffer maar De Beunies 
winnen met 2-0 en leggen voor het 
eerst beslag op de titel bij de dames. 
FC Ik kap er mee wordt 2e, Il Pappa-
gallo 3e en Banaan 4e.

Titelverdediger
De eerste wedstrijd bij de heren 
gaat tussen titelverdediger Sport-
café de Midi’s en Nieuw Deco. Het 
is al weer wat jaartjes geleden dat 
Nieuw Deco in de finale heeft ge-
staan, maar de mannen krijgen deze 
editie de kans om te laten zien wat 
ze nog kunnen. En dat doen ze in de 
openingswedstrijd met verve. Het 
spel gaat op en neer en na 3 minu-
ten neemt de Midi’s een 1 – 0 voor-
sprong. Ondanks diverse kansen 
voor Nieuw Deco blijft deze stand 
lang op het scorebord staan. In de 
laatste minuut krijgt Roy Kuilen-
burg 2 maal de kans om uit een vrije 
trap de stand gelijk te trekken, maar 
het blijft bij een minimale overwin-
ning voor de Midi’s. Skills United uit 
Hoofddorp speelt in de tweede wed-
strijd tegen DEHO Boys en beginnen 
slecht aan de wedstrijd. Balverlies 
zet een speler van DEHO 1:1 met 
de keeper en hij scoort beheerst. De 
wedstrijd raakt daarna een beetje op 
slot, er ontstaan in de eerste minu-
ten weinig kansen. DEHO Boys uit 
Uithoorn heeft veel technisch ver-
nuft in het team en uit een individu-
ele actie wordt de score in de 10e 
minuut verdubbeld. DEHO haalt 
daarna het tempo uit de wedstrijd, 
maar zoekt soms razendsnel de aan-
val, en uit 1 daarvan wordt het 3 – 
0. Kort daarna komt Skills een beet-
je terug in de wedstrijd middels een 
fraai afstandsschot in de kruising. 
Het vertrouwen komt terug en Skills 
is op zoek naar meer en krijgt meer, 
3 – 2 met nog 4 minuten te spelen. 
DEHO Boys lijkt te beseffen dat ze 
een tandje bij moeten schakelen en 
probeert de voorsprong uit te brei-
den, maar in een tegenaanval wordt 
er na een tikje van achter een penal-
ty gegeven en maakt Skills de gelijk-
maker. Daarna kan het nog alle kan-
ten op, beide ploegen gaan voor de 
winst. Skills komt het dichtst bij met 
een bal op de paal, maar het blijft 
3 – 3.

Desastreus
De eerste wedstrijd van KDO 1 Zaal 

De Beunies en Sportcafé de Midi’s 
winnen 30e Quakeltoernooi

begint desastreus. Het al ingespeel-
de Nieuw Deco komt in de eerste 
minuut op een 1 – 0 voorsprong. 
KDO herpakt zich enigszins en pro-
beert de achterstand ongedaan te 
maken, maar het ervaren Nieuw 
Deco houdt vrij eenvoudig stand. 
Na 8 minuten krijgt KDO de beste 
kans, maar Jim Voorn heeft het vi-
zier nog niet scherp. KDO voert de 
druk langzaam op en krijgt wat klei-
ne kansen maar weet tot 3 minuten 
voor tijd het net nog niet te vinden, 
maar dan is het toch 1 – 1 door Den-
nie ten Hoope na een snelle aan-
val en dat wordt ook de eindstand. 
Sportcafé de Midi’s en Skills United 
doen in hun tweede wedstrijd niet 
voor elkaar onder. Beide ploegen 
proberen een gaatje te vinden maar 
het blijft lang 0 – 0. Een snelle uit-
val van de Midi’s brengt 5 minuten 
voor tijd Mathijs van Rijn in stelling 
en Mathijs schiet knap diagonaal 
het Sportcafé naar een 1 – 0 voor-
sprong. Skills gaat daarna risico’s 
nemen door de keeper te wisselen 
voor een veldspeler. In de voorron-
de had dat succes, maar in de fina-
le vooralsnog niet. De Midi’s winnen 
ook hun tweede wedstrijd met 1 – 0.

Laatste strijd
De laatste wedstrijd in de tweede 
speelronde gaat tussen DEHO Boys 
en KDO. En KDO begint op dezelfde 
manier als in hun eerste wedstrijd, 
want binnen de minuut staan ze met 
1 – 0 achter. De wedstrijd golft daar-
na op en neer en 5 minuten voor tijd 
scoort Erik Verbruggen de verdien-
de gelijkmaker. Die gelijke stand 
blijft echter niet lang op het bord 
en DEHO Boys zet binnen 2 minu-
ten orde op zaken met 2 doelpunten 
en besluit de wedstrijd in de laatste 
seconde met een 4 – 1 eindstand. 
Halverwege het toernooi staat de 
titelverdediger op 6 punten, op de 
voet gevolgd door DEHO Boys met 
4 punten. Voor Nieuw Deco, KDO en 
Skills wordt het lastig, zij hebben al-
le drie slechts 1 punt uit de eerste 
twee wedstrijden.

Nieuw Deco en Skills United probe-
ren in de 3e wedstrijd voor de vol-
le buit te gaan. Het spel golft op en 
neer en Skills komt na 5 minuten 
op een 1 – 0 voorsprong. In plaats 
van die voorsprong uit te bouwen 
laten ze Nieuw Deco terugkomen 
in de wedstrijd. Aan een gelijkspel 
hebben beide ploegen echter hele-
maal niets, want dat betekent een 
vroegtijdige uitschakeling voor de 
titel. Skills heeft het meeste balbe-
zit en Nieuw Deco loert op de coun-
ter, maar tot scoren komen ze niet 
meer en dus blijft het 1 – 1. De eer-
ste “Finale” van de avond wordt ge-
speeld door Sportcafé de Midi’s 
en DEHO Boys. Bij een overwin-
ning van de Midi’s kunnen zij al niet 
meer achterhaald worden, maar als 
DEHO wint dan streven zij de Mi-
di’s voorbij. De eerste minuten zijn 
aftastend, maar na een snelle aan-
val komen de Midi’s op een 1 – 0 
voorsprong. DEHO zoekt de aan-
val en een minuut later is de stand 
weer gelijkgetrokken. Beide ploe-
gen zijn aan elkaar gewaagd en er 
komen kansen. DEHO vindt de lat 
op weg naar het doel en de Midi’s 
zoeken het te hoog. 9 minuten voor 
tijd komen de Midi’s opnieuw op 
voorsprong. Na balverlies voorin bij 
DEHO soleert hun linkerflankspe-
ler naar het doel en maakt beheerst 
de 2 – 1. Het gaat er vervolgens ver-
hit aan toe want er staat iets op het 
spel. DEHO komt met een overtal te 
spelen maar schiet de bijbehoren-
de vrije trap slecht in. Vlak daarna 
een opstootje waardoor beide ploe-
gen met een man minder komen te 
staan. Omdat ze meer met elkaar 
dan met het spel bezig zijn blijft de 
2 – 1 lang op het bord, tot 3 minu-
ten voor tijd DEHO Boys door een 
prachtig schot van de zijkant op 2 – 
2 komt. DEHO is technisch vaardi-
ger maar de Midi’s spelen compact. 

Het kan de laatste minuten alle kan-
ten op gaan en scheidsrechter Henk 
de Graaf komt oren en ogen te kort, 
maar houdt de wedstrijd prima on-
der controle. In de laatste minuut 
komt de Midi’s nog met een man 
meer te staan, maar de wedstrijd 
eindigt in 2 – 2. Hierdoor blijven bei-
de teams kans maken op de eind-
overwinning en kan ook KDO nog 
eerste worden als het haar laatste 
twee wedstrijden winnend afsluit.

Uitgeschakeld
Skills United is uitgeschakeld en 
vormt voor KDO de eerste horde, 
maar alweer komen de Kwakelaars 
snel op een 1 – 0 achterstand. KDO 
lijkt er echter niet meer in te gelo-
ven en komt na 5 minuten met 2 – 
0 achter. Skills neemt wat gas te-
rug en daardoor brengen zij KDO 
weer terug in de wedstrijd. Weder-
om Dennie ten Hoope brengt KDO 
op 2 – 1. Maar in de tegenaanval 
zet Skills de marge weer op twee, 
door een schitterende goal achter 
het standbeen langs keeper Ouds-
hoorn. Scheidsrechter Ron Rijnders 
moet, in navolging op zijn collega in 
de vorige wedstrijd, met nog 7 mi-
nuten te gaan een speler van Skills 
1 minuut naar de bank sturen. KDO 
weet dit overtal echter niet uit te 
buiten maar komt iets later toch op 
2 – 3 door een knap doelpunt on-
derkant lat van Michael Meijer. Met 
nog 5 minuten te gaan is er nog van 
alles mogelijk, maar pas in de slot-
seconde komt KDO op 3 – 3 en daar 
bleef het dan ook bij.

Onderonsje
De een na laatste wedstrijd van de 
avond is een Uithoorns onderonsje 
tussen DEHO Boys en Nieuw Deco. 
Voor DEHO staat er veel op het spel, 
bij winst komen zij op 8 punten en 
staan ze voorlopig eerste. Bij Nieuw 
Deco is het beste er een beetje af, 
de conditie gaat parten spelen en al 
snel kijken ze tegen een 2 – 0 ach-
terstand aan. DEHO neemt gas te-
rug waardoor Nieuw Deco wat 
makkelijker mee kan spelen en ook 
de aansluitingstreffer kan maken. 
DEHO wil echter niet net als in hun 
eerste wedstrijd een ruime voor-
sprong uit handen geven en zet aan 
voor de derde treffer en die komt 
er 6 minuten voor tijd. Toch weet 
Nieuw Deco uit een mooie counter 
de spanning weer terug in de wed-
strijd te brengen. Met nog 3 minu-
ten te gaan scoort Roy Kuilenburg 
de 3 – 2. DEHO zoekt direct weer 
de aanval en met een fantastische 
hakbal wordt keeper Edwin Me-
ijer verrast. Uiteindelijk loopt DEHO 
Boys nog uit naar 6 – 2 en dus blijft 
het tot en met de laatste wedstrijd 
spannend wie er met de wisselbo-
kaal vandoor gaat.

Schoon
Sportcafé de Midi’s moet van KDO 
winnen om op de eerste plaats te 
eindigen. Vanaf het begin zoeken 
zij de aanval, maar KDO houdt het 
doel in de eerste minuten nu wel 
schoon. Sterker nog, na 5 minu-
ten spelen rondt Doron Borger een 
prima counter netjes af, 1 – 0 voor 
KDO. Alle hens aan dek dus voor de 
Midi’s. Helaas voor KDO is de voor-
sprong van korte duur en staat er 
een 1 – 1 tussenstand op het bord. 
Dat blijft zo tot 9 minuten voor tijd 
als Sportcafé de Midi’s een beetje 
gelukkig op voorsprong komt. Een 
goed afstandsschot van Michael 
Meijer wordt dit keer niet gepro-
moveerd tot doelpunt na goed kee-
perswerk, dus blijft de 2 – 1 voor-
sprong staan met nog 5 minuten te 
spelen. KDO doet er alles aan om 
op gelijke hoogte te komen maar de 
Midi’s verdedigen hun voorsprong 
en dus toernooiwinst met veel strijd. 
En die toernooiwinst gaat er ko-
men als ze anderhalve minuut voor 
tijd zelfs de 3 – 1 maken en uitein-
delijk ook nog 4 – 1. Daarmee pro-
longeert Sportcafé de Midi’s de ti-
tel met 10 punten uit 4 wedstrijden. 
DEHO Boys wordt 2e met 8 punten, 
Skills United eindigt op de 3e plaats 
met 3 punten, Nieuw Deco wordt op 
doesaldo 4e met 2 punten en KDO 
wordt dus 5e, ook met 2 punten.

De Kwakel - Met een sterke wind 
tegen begon KDO JG1 zijn wed-
strijd tegen kHFC JG1. Door de te-
genwind werd KDO gedwongen om 
combinerend te voetballen. Dat luk-
te vrij goed al moest er wel aandacht 
geschonken worden aan het verde-
digen want een zwabberbal voor de 
wind zou best gevaarlijk kunnen 
zijn. De meeste schoten van kH-
FC kwamen naast het doel terecht 
en die enkele die toch op doel was 
werd door Daniël keurig gepakt. 
Door Thomas werd een combinatie 
met Luke opgezet en uit de voorzet 
maakte Feroz het eerste doelpunt. 
Vlak voor rust zorgde Luke voor de 
2-0 door de verdediging en de kee-
per te verslaan met een goed beke-
ken schot na een mooie solo. Het 

laatste wapenfeit van KDO in de 1e 
helft kwam van Dylan. Uit een af-
geslagen corner schoot hij keihard 
op doel maar de bal ging net naast. 
De 2e helft had KDO voor de wind 
maar was het gek genoeg kHFC die 
het spel maakte. Het voordeel van 
de wind in de rug bleek een groot 
nadeel. Natuurlijk kreeg KDO kan-
sen maar er stond een goed keeper 
bij kHFC op doel. Dus schoten van 
Onno, Feroz en Luke werden keurig 
gestopt. KDO mocht ook niet kla-
gen over zijn keeper. Als de verde-
diging niet kon ingrijpen dan deed 
Daniël het wel. De schoten van kH-
FC in de rechterbovenhoek waren 
echter voor hem ook onbereikbaar. 
Bij een stand van 2-2 werd het echt 
spannend. Zowel de aanhang van 

Publiek de grote winnaar 
bij KDO JG1

KDO als van kHFC hield de adem 
in. Wie zou er gaan winnen. kHFC 
had een goede kans maar de bal 
ging naast en in de laatste minuut 
greep de keeper van kHFC weer 

in bij een aanval van KDO. Kortom 
spannend tot de laatste minuut en 
iedereen was het er mee eens: het 
publiek was de grote winnaar. KDO 
JG1-kHFC JG1 2-2.

De Kwakel - Waar KDO vorige 
week nog een zware thuiswedstrijd 
speelde tegen Only Friends met een 
gelijkspel, stond deze week een 
derby tegen Roda 23 op het pro-
gramma. Door een tekort aan spe-
lers moest KDO een paar wijzigin-
gen in de opstelling doorvoeren, 
zo werd keeper Beau vervangen 
door Youssef en bleef er één wis-
sel over. KDO begon wat slap aan 
de wedstrijd maar door een mooie 
pass van Bronwin op Stijn kwam 
KDO voor op 0-1. Na de 0-1 ging 
KDO door met slordig en te traag 
spelen; in plaats van snelle combi-
naties juist vaak net te laat zijn, en 
een overtreding maken om de bal te 
kunnen veroveren. 
De vrije trap die daarop volgde be-
landde boven keeper Youssef in 
het net. Ruststand 1-1. Na de rust 
bleef Roda aandringen en de kee-
per schoot alle ballen ver uit. Ro-
da probeerde zo hun spits in sco-
ringspositie te brengen. KDO had 
het hier best moeilijk mee om goed 
te timen en de bal te blijven contro-
leren. Roda scoorde: 2-1. Het was 
duidelijk dat KDO hier ten koste van 
alles niet wilde verliezen. Voor beide 
partijen was het lastig om de emo-
ties niet te laten overheersen en het 

hoofd niet te verliezen in de duels, 
wat voor enkele heftige aanvarin-
gen zorgde. KDO moest zich zien 
te herpakken en gelukkig kon Stijn 
de 2-2 intikken. KDO wilde meer 
en al vrij snel viel de 3-2 door een 
hard schot van Jeffrey. Roda gokte 
nog meer op de aanval brak maar 
gaf daardoor KDO tegelijk meer 
kansen. Hierdoor kon Stijn er ook 
nog 2-4 van te maken. Uitslag Ro-
da 23G1 - KDOG1: 2-4. Man of the 
match: Stijn, met 3 doelpunten.

Beladen duel KDO G1 bij 
Roda 23

Klaverjassen 
Regio - Aanstaande zaterdag 13 februari wordt er weer een klaver-
jas avond georganiseerd door de Biljartclub “De Hoef” in Dorpshuis 
De Springbok in De Hoef. U bent van harte welkom op deze gezel-
lige avond, breng gerust u partner, vriend of vriendin mee voor een 
gezellige kaartavond. Zaal open vanaf 19:30 we proberen om 20.00 
uur te beginnen.



De Kwakel - Het competitieseizoen 
is weer ten einde voor onze vereni-
ging. Met maar liefst 6 teams deden 
we dit jaar mee en daar zijn we trots 
op. Het jeugdteam heeft een mooie 
3e plaats in hun poule weten te ver-
overen. Ook de seniorenteams heb-
ben het goed gedaan dit seizoen in 
de nieuwe samenstellingen. Dat be-
looft ook weer veel goeds voor de 
clubkampioenschappen!

Jeugdteam
Dit team bestond uit Sede, Jim, Elin, 
Tess en Marit en zij kwamen uit in 
de leeftijdscategorie ‘onder de 13 
jaar’. Samen hebben zij maar liefst 
48 punten gehaald in 10 wedstij-
den en zijn er 6 ruime overwinnin-
gen genoteerd! En als je met 5-3 
verliest van de uiteindelijke kampi-
oen dan heb je het gewoon super 
gedaan. Een mooi compliment voor 
deze jeugdtalenten binnen onze 
vereniging! De statistieken over al-
le wedstrijden laat zien dat dit team 
net iets beter is in de dubbel dan in 
de singles, dus daar kan volgend 
seizoen misschien nog iets beter op 
getraind worden. 

Senioren
Dit jaar werd er voor het eerst met 
maar liefst 4 teams gespeeld in de 
3e klasse en dat is net effe anders 
dan de 4e klasse. Het grootste ver-
schil is dat er met veren shuttles 
gespeeld wordt en dat is écht an-
ders dan de nylon variant. Dat was 
dus nieuw voor het jeugdige team 
4 (Wouter, Gosse, Britta en Daphne) 
en daar hebben ze dus eerst aan 
moeten wennen. Het doel dit jaar 
was dan ook gewoon lekker spelen 
in deze klasse en dat is goed gelukt!
Team 1 had eigenlijk niet zoveel 
moeite om elkaar te wennen: in het 
begin van het seizoen was er direct 
zicht op de 1e plaats. Dit is toch niet 
meer gelukt en dus hebben Frank, 
Dave, Marieke en Henriëtte een 
mooie 2e plek veroverd in hun pou-
le. Zij gaan nog verder in de nacom-

petitie en we wensen hen veel suc-
ces dan!
Team 2 had gelijk al van het begin 
van het seizoen te kampen met een 
serieuze blessure van Mandy en zij 
heeft helemaal niet kunnen spe-
len. En op het eind van het seizoen 
moest dit team ook nog eens Peter 
missen. Desondanks kun je zien dat 
het gewoon beter gaat als je voor 
de 2e keer in deze klasse uitkomt, 
want de resultaten waren duide-
lijk beter dan vorig seizoen en dus 
is een plekje in de middenmoot ab-
soluut een mooie verbetering verge-
leken met laatste vorig jaar. Netjes 
gedaan Hans, Ron, Eva en Simone!
Team 3 had ook een gewijzigde sa-
menstelling dit seizoen en enthousi-
ast zijn Lars, Eric, Jan, Eefje, Naomi 
en Anoeska aan het nieuwe seizoen 
begonnen. De verschillen tussen al-
le teams in deze poule bleken heel 
erg klein en er is dus maar liefst 5 
keer een gelijkspel uit de bus ge-
komen. Dit resulteerde ook in een 
plekje in de middenmoot, zeker ver-
diend! En Team 5 (Philip, Jasper, An-
nemieke en Marina) trof het dit jaar 
niet in de 5e klasse door veel bles-
sures. Philip heeft zelfs geen een 
keer kunnen spelen, dus was er elke 
keer een invaller nodig. Uiteindelijk 
werd Aland de vaste invaller. En bij 
de dames was Marina een tijd ge-
blesseerd, dus dat was alweer pech 
voor dit team. Helaas dus een 7e 
plaats uiteindelijk voor dit team. Ho-
pelijk volgend seizoen meer geluk!

KDO-sporthal
Vind jij het ook leuk om eens een 
keer te badmintonnen, recreatief of 
competitief? Dan kun je ons vinden 
in de KDO-sporthal in De Kwakel. 
Op maandagavond van 19.00-22.30 
uur voor de oudere jeugd en senio-
ren en de jeugd leeft zich uit op za-
terdagochtend van 9.00-11.00 uur. 
Kom gewoon eens kijken en speel 
mee! Meer informatie is ook te vin-
den op www.bvdekwakel.nl. We ver-
welkomen je graag!

Badmintonvereniging heeft 
het goed gedaan in competitie

Uithoorn - Tegen nummer laatst 
HAVAS moesten de dames van Leg-
meervogels een overwinning boe-
ken om de 6e plaats veilig te stellen 
en daarmee ook volgend seizoen 1e 
klasser te kunnen zijn. Uit was er vrij 
eenvoudig gewonnen, maar er mocht 
geen sprake zijn van onderschatting, 
want HAVAS speelt zeker niet slecht. 
Het was dan ook de tegenstander die 
snel een aantal keer wist te scoren 

waardoor de thuisclub direct wakker 
was en in de achtervolging moest. 
Dat gebeurde door weer veel snel-
heid te gebruiken, maar vandaag 
hadden de dames vooral veel ruzie 
met de bal. Slecht vangen of aan-
spelen en ballen die verloren werden 
onderweg, kortom het was niet aan 
de dames besteedt om uit die snel-
le aanvallen te scoren. Op deze ma-
nier was het voor HAVAS makkelijk 

Handbal Dames Legmeervogels 
ook volgend seizoen 1e klasser

om overeind te blijven. Toch kwam 
Legmeervogels dichterbij en uitein-
delijk bij 6-5 voor het eerst op voor-
sprong. Vanaf dat moment kon de 
ploeg wat vrijer spelen en werd er 
wat vaker gescoord. De verdediging 
was nu beter op orde maar toch werd 
het verschil steeds maar 1 of 2 pun-
ten omdat het nog steeds lastig was 
om te scoren. Dat was het grootste 
probleem deze zondag. Uiteindelijk 
toch een marge van drie bij de pau-
ze, 11-8. De tweede helft moest Leg-
meervogels dus proberen om beter 
om te gaan met de kansen en de ver-
dediging gesloten houden. Dat laat-

ste lukte ondanks het feit dat HAVAS 
lange aanvallen speelde en het dus 
zaak was om goed geconcentreerd 
te blijven. Het probleem lag hem in 
het feit dat áls de thuisclub eindelijk 
de bal had men zo snel mogelijk wil-
de scoren met veel balverlies en on-
zuiver schieten als gevolg. Toch luk-
te het om langzaam maar zeker het 
verschil uit te bouwen. Bij 17-13 werd 
de beslissende demarage geplaatst 
en liep Legmeervogels uit naar 21-
13. Uiteindelijk konden beide teams 
in de laatste 30 seconden nog één 
keer scoren waardoor de eindstand 
22-14 werd.

Uithoorn - Zaterdagochtend was 
er een speciale carnaval training bij 
de beeball jeugd van Thamen. De 
kinderen hadden allemaal enorm 
hun best gedaan en hun mooiste 
verkleedkleren uit de kast gehaald. 
De training stond onder leiding van 
de Thamen jeugdcommissie, die zelf 
ook mooi gekleed waren.
Er was een mooi spelletjesparcours 
opgezet waar vol enthousiasme aan 
mee werd gedaan. Het laatste ge-
deelte van de training werd ge-
bruikt om een onderling wedstrijd-
je te spelen, waarbij de kinderen de 

honken moesten bereiken via hin-
dernissen. Het werd een spannen-
de en vooral ook vrolijke wedstrijd 
waar de puntentelling volledig werd 
vergeten. 
Na afloop van de training werd er 
nog door de hele groep gezellig 
pannenkoeken gegeten in het club-
gebouw van de vereniging.
Lijkt het je ook leuk om een keer 
mee te trainen bij de beeball (of 
honkal, softbal) neem dan contact 
op met: nieuweleden@thamen.info 
en zij laten je weten bij welke trai-
ning je kunt meedoen.

Carnaval bij de Thamen 
beeballers

De Kwakel - Op donderdag 4 fe-
bruari was de spanning in Dorps-
huis De Quakel te snijden tijdens 
de laatste speelavond van de 3e pa-
rencyclus van dit seizoen. De be-
slissingen over promotie en degra-
datie zouden immers vallen en voor 
diverse paren stond er dus nog wel 
wat op het spel. In de A lijn was de 
hoofdprijs deze avond voor Truus 
Langelaan en Elly van Nieuwkoop 
met 59,78%. Rina van Vliet en Gerda 
Bosboom scoorden opnieuw hoog 
met 58,23% wat goede was voor de 
2e plaats. De 3e plaats was voor Ri-
ta en Wim Ritzen met 56,35% en 
mede door de mokerslag die zij vo-
rige week aan de ‘concurrentie’ uit-
deelden was dit ruim voldoende om 
in de totaalstand met 57,68% gemid-
deld de 1e plaats op te eisen. Als 2e 
eindigden Nelly Vork en Andre Ver-
hoef met 54,89% gemiddeld en dat 
was exact 0,01% meer dan Geke en 
Jaap Ludwig, die dus 3e werden. 
Corrie en Ruud van der Peet kon-
den het nog niet bolwerken bij hun 
debuut in de A lijn. Dat gold ook 
voor mededebutanten Rie Bezuy-
en en Gerbrand van Nigtevegt. Van-
af volgende week mogen zij vanuit 
de B lijn weer terug proberen te ko-
men. Met 57,99% werden Matty en 
Kees Overwater deze avond 1e in de 
B lijn. Rees en Gerard van der Post 
bouwden rustig voort aan hun sta-
biele serie van 5 achtereenvolgen-
de goede scores, waarvan 53,13% 
de laagste was. Deze avond scoor-

den zij de 2e plaats met 57,64% en 
in de totaalstand eindigden zij met 
ruime voorsprong op nummer 2 als 
1e, met dus promotie naar de A lijn 
tot gevolg (56,74 gemiddeld). Piet 
v.d. Poel en Gerard de Kuijer wer-
den met 54,86 3e. Leny Heems-
kerk en Agnes de Kuijer scoorden 
net niet laag genoeg om de 2e pro-
motieplaats te ontlopen, dus zij ‘mo-
gen’ de komende weken hun kun-
sten en kunnen weer vertonen in de

A lijn
Het was al een paar weken een uit-
gemaakte zaak dat Hans Elias en 
Ben Terra het niet zouden redden in 
deze lijn. Zij mogen dan ook weer 
terug naar de veilige omgeving van 
de C lijn en krijgen bij hun terugkeer 
daar naar toe gezelschap van de pa-
ren Mayke Dekker- Trudy Fernhout 
en Helen Conijn-Herman Koper-
draad. Marjo en Gerrit van Zijtveld 
boekten in de C lijn de topscore van 
de avond met 64,24% en daarmee 
klommen zij naar de 2e plaats in de 
totaalstand en dus promotie naar de 
B lijn. Ria en Hans Broers gaan met 
hen mee naar die B lijn, mede door 
een fraaie 2e plaats deze avond met 
61,11%. Addie de Zwart en Het-
tie Kesting scoorden met 60,07% 
eveneens prima en eindigden daar-
mee als 3e. De hoogste plaats in de 
eindrangschikking was voor Atie en 
Wan Overwater met 55,53 gemid-
deld en ook zij gaan een lijn hoger 
spelen.

Parencompetitie 3 BVK 
afgerond

Regio - Op 2 februari begon BC 
Hartenvrouw met een verdrietig be-
richt. Trudy van den Assem overleed 
na en lange ziekte toch nog heel 
onverwacht. Zij was een dappere, 
sterke en positieve vrouw die on-
danks haar ziekte probeerde zoveel 
mogelijk uit het leven te halen. Het 
is voor Hartenvrouw een groot ver-
lies. Met een mooi gedicht en een 
minuut stilte hebben wij bij haar le-
ven en overlijden stil gestaan. Daar-
na werden de kaarten toch weer ge-
schud. Twee lijnen van 16 paren dus 
het was een drukke middag. Deze 
keer ging het voor de wedstrijdlei-
ding van leien dakje. Enkele combi’s 
en een invalster en we konden spe-
len. Het leken soms gestoken spel-
len in de A lijn, maar de kaarten wa-
ren toch echt door de dames zelf 
geschud. Het best piekeren en puz-
zelen konden Refina van Meijgaar-
den & An van der Poel 61,90% op 
de eerste plaats, op twee Geke Lud-
wig & Margo Zuidema 56,55% en 
op de derde plaats Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar 56,25%. In de 
B lijn haalden in spel 1 alleen Josep-

hine en Bets hun contract de rest 
ging down. In spel 10 ging iedereen 
down. 2, 3 en 4 schoppen geboden 
en niemand haalde haar contract. 
Het lijkt onmogelijk maar toch was 
er na 24 spellen gespeeld te hebben 
een gedeelde eerste plaats voor Co-
rinne van der Laan & Matty Overwa-
ter en Eugenie Rasquin & Riet Wil-
lemse 58,63% gefeliciteerd dames. 
De derde plek werd opgeëist door 
Tini Geling & Paula Kniep 58,04%.
De tussenstand na 4 zittingen in de 
derde ronde in de A lijn 1 Guus Pie-
lage & Renske Visser 58,31%, 2 El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
56,88% en 3 Geke Ludwig & Margo 
Zuidema 56,84%. Vooral plaats twee 
en drie liggen heel dicht bij elkaar. 
In de B lijn is het ook spannend aan 
de top 1. Ploon Roelofsma & Mar-
ja Slinger 56,83% 2. Reina Slijkoord 
& Trijnie Jansen 56,58% en 3. Corin-
ne van der Laan & Matty Overwa-
ter 55,57%.
Wilt u ook meespelen? San-
dra Raadschelders is bereik-
baar op 02975-69910 en Harten-
vrouw2015@gmail.com

Verdrietig bericht bij 
Hartenvrouw

Regio - Een volledig bekerpro-
gramma werd afgelopen week 
door de biljarters afgewerkt. Bo-
venin staan Bar Adelhof 3 en de 
Kuiper/Stee Inn dicht bij elkaar en 
vlak daarachter staan de Springbok 
1 (met een wedstrijd minder ge-
speeld) en het team wat bijna altijd 
om de prijzen meedoet, DIO. Te be-
ginnen met de nummer 4, DIO te-
gen the Peanutbar. Paul Schuurman 
(DIO) was in 17 beurten klaar maar 
de andere spelers namen ruimer de 
tijd maar ondanks dat had the Pea-
nutbar geen weerwoord en moest 
daardoor puntloos huiswaarts, 
9-0. De nummer 3, de Springbok 
1, moest afreizen naar Amstelhoek 
om het tegen de Biljartmakers te la-
ten zien. Bert Loogman (Biljartma-
kers) had het lastig tegen Kees de 
Bruin (Springbok 1). Na 3 beurten, 
met daarbij de hoogste serie van 
de week (69 caramboles, 40,59%), 
stond Kees al op 104 caramboles en 
dan wordt het een pittige uitdaging 
om nog terug te komen. Dat lukte 
Bert dan ook niet want Kees maakte 
de partij in 19 beurten uit. Nico de 
Boer en Hans Bak, beiden Spring-
bok, pakten ook de winst in hun 
partijen. Nick v/d Veerdonk (Biljart-
makers) liet zich echter tegen Peter 
Stam niet afschepen en trok in 18 
beurten de winst naar zich toe, 2-7. 
De Springbok 2 bewees clubgenoot 
Springbok 1 een goede dienst door 
het de Kuiper/Stee Inn zeer lastig 
te maken. Willem Holla (Springbok) 
speelde gelijk tegen Pieter Coenen 
en Jack Baak en Chris Draaisma 
(beiden Springbok) haalden de vol-
le winst. 

Extra
Het extra puntje was echter toch 
voor de Kuiper/Stee Inn, 5-4. De 
nummer 1, Bar Adelhof 3, pak-
te het goed aan tegen de Kromme 
Mijdrecht 3. Alleen Robert Daal-
huizen (Adelhof) moest de 2 pun-
ten aan Egon v/d Heijden (Krom-
me Mijdrecht)laten,7-2 en daar-
mee wordt het gaatje met de Kui-

per Stee Inn een klein beetje gro-
ter. De Kromme Mijdrecht 1 ontving 
Bar Adelhof 1. Hier was het alleen 
Chas Jans die voor Bar Adelhof 2 
punten binnen kon halen. Bernard 
Schuurman zorgde, tegen Bob van 
Kolck, deze week voor de kortste 
partij door zijn 27 caramboles in 16 
beurten op de biljarttafel te leggen. 
De Kromme Mijdrecht 2 ontving Bar 
Adelhof 2. Hier een gelijk opgaande 
strijd met twee winstpartijen van ie-
der team. Bar Adelhof 2 maakt iets 
meer caramboles en pakte daar-
mee het extra punt, 4-5. De Me-
rel/Heerenlux 2 mocht tegen Lu-
tis/de Springbok de strijd aangaan. 
Ook hier om en om de winst waarbij 
Alan Knightly (Lutis) ook in 19 beur-
ten een rappe partij had en mede 
daardoor was de winst met 4-5 voor 
Lutis/de Springbok. In de wedstrijd 
ASM 1 tegen de Merel/Heerenlux 1 
maakten genoten Cor Ultee (ASM 
1) en Kees Griffioen (de Merel/Hee-
renlux) echt van hun partij maar na 
48 beurten had Kees toch de winst 
te pakken. Dennis Kraak pakte ook 
2 punten voor de Merel/Heeren-
lux maar de eindwinst was met 5-4 
toch voor ASM 1. CenS, de nummer 
voorlaatst speelde tegen Stieva/
Aalsmeer (#14). Slechts drie pun-
ten verschil tussen beide teams en 
dus viel er voor CenS wat te halen. 
Good old (in de meest positieve zin 
van het woord!) Joop Luthart won 
zijn partij. Evert en Desmond Drie-
huis volgden zijn voorbeeld, alleen 
Edwin v/d Schaft verloor en daar-
mee was de 7-2 een feit en streven 
zij Stieva/Aalsmeer voorbij. ASM 
2 had een speler te kort en moest 
“dubbelen” in de wedstrijd tegen de 
Merel/Heerenlux 3. De dubbelaar 
van de avond, Miquel van Nieuw-
kerk deed dat keurig door zijn bei-
de partijen te winnen. Helaas volg-
den zijn teamgenoten hem daarin 
en niet. Wim Berkelaar en Dorus v/d 
Meer (beide de Merel/Heerenlux 3) 
zetten dat recht en wel zodanig dat 
ook de wedstrijdwinst voor de Me-
rel/Heerenlux 3 was,4-5.

Nummer 2 laat steek(je) vallen

Uithoorn - Afgelopen weekend 
werden de “Nederlandse Junioren 
Jeugd Kampioenschappen (kort-
weg NJJK) gehouden. Net als vo-
rig jaar nam ook dit jaar weer een 
lid van Zwem- en polovereniging De 
Amstel uit Mijdrecht deel aan deze 
wedstrijden. Joshua den Ouden be-
haalde zowel een zilveren als een 
bronzen medaille. 
Hieronder zijn tijden op alle ge-
zwommen afstanden:
100 m. rug 0:59.62, 2e plaats (zilver)

200 m. rug 2:11.94, 3e plaats (brons)
50 m. rug 0:28.05, 4e plaats
100 m. vlinder 1:00.00, 4e plaats
100 m. vrij 0: 54.95, 6e plaats
50 m. vrij 0:25.30, 8e plaats
200 m. vrij 2:01.48, 8e plaats
Het is duidelijk dat De Amstel trots 
is op de behaalde resultaten op de-
ze landelijke kampioenschappen. 
Wij feliciteren Joshua van harte en 
rekenen weer op hem volgend jaar! 
Voor meer informatie: www.zpv-de-
amstel.nl.

De Amstel presteert goed op 
Nederlandse kampioenschappen

Uithoorn - Na het duel KFC - Leg-
meervogels kun je de vraag stellen 
of de spelers in staat zijn om aan-
staande zondag de knop weer in 
de goede stand te zetten? Nee, het 
was niet best tegen de koploper in 
de 3e klasse B KFC. Bij de rust kijkt 
Legmeervogels tegen een 1-0 ach-
terstand aan. Na de rust komt Leg-
meervogels nog wel even naast KFC 
1-1. 
Maar wat er daarna gebeurde zal 
wel altijd een raadsel blijven? KFC 
loopt dan heel gemakkelijk weg 
naar een 5-1 voorsprong. Bij deze 
stand gaat de trainer van KFC veel-

vuldig wisselen met als resultaat dat 
Legmeervogels er alsnog een gelijk-
spel 5-5 uit sleept. Maar daar is dan 
ook alles mee gezegd.

Competitie
Zondag is er dan weer een volledig 
competitie programma. Legmeervo-
gels spelen dan om 14.00 uur thuis 
tegen het op de 4e plaats staan-
de SCH’44. Uit is er gewonnen met 
0-6. Dit is zeer zeker geen garan-
tie dat het zondag weer een der-
gelijke uitslag. Met het vertoonde 
spel afgelopen zondag tegen KFC 
zal het voor Legmeervogels een he-

Legmeervogels ondermaats le opgave worden om zondag aan 
de goede kant van de score te blij-
ven. Naast de wedstrijd Legmeer-
vogels – SCH’44 staat er voor zon-
dag nog een belangrijke wedstrijd 
op het programma ZSGOWMS – 
Elinkwijk. Dit zijn de naaste achter-
volgers van Legmeervogels. Ook het 
duel Pancratius – Hoofddorp is van 
belang. Zondag 7 februari 2016 is 
er in de 2e klasse B een inhaal du-
el gespeeld NVC – Zilvermeeuwen. 
Hier is de uitslag 3-4. Met deze uit-
slag verwerkt in de competitie rang-
lijst ziet deze er nu als volgt uit:

1. Legmeervogels 15-37
2. ZSGOWMS 15-31
3. Elinkwijk 15-29

Ook voor het 2e elftal staat er een 
belangrijke wedstrijd op het pro-
gramma. Legmeervogels 2 speelt 
om 12.00 uur thuis tegen Houten 2. 
Legmeervogels zullen in dit duel ze-
ker de punten in eigenhuis moeten 
houden. In de afdeling van het 2e 
is Hollandia 2 uit de competitie ge-
haald. Dit wil dan zeggen dat er nog 
een elftal rechtstreeks zal degrade-
ren en de nummers 12 en 11 de na-
competitie in zullen moeten gaan. 
Legmeervogels zal er dus voor moe-
ten zorgen om aan het eind van de 
competitie minimaal op plaats 10 zal 
moeten eindigen om er ook volgend 
seizoen zeker van te zijn dat men 
weer op het hoogste niveau mag 
gaan acteren.
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