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Te Huur WINkeLruImTe
mIJdreCHT
dorpsstraat 62

95 m2 Winkelruimte gelegen in
een karakteristiek pand in het
centrum van Mijdrecht.
Huurprijs:
€ 1.550,- per maand
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wasbeurt
Bij iedere tankbeurt

Nieuw ingericht gemeentehuis
mag gezien worden
Uithoorn - Zaterdag 12 februari konden belangstellende inwoners een kijkje nemen in het geheel
nieuw ingerichte gemeentehuis.
‘Hun gemeentehuis’, zo werd nadrukkelijk gezegd door burgemeester Dagmar Oudshoorn die rond half
elf aankondigde dat de vele werkzaamheden binnen het gemeentehuis afgerond waren. Hiermee luidde zij tevens de Open Dag in die
het gemeentebestuur voor de inwoners had gepland. Samen met een
in een wit pak gestoken ‘Buurtman’
en enkele tientallen nieuwsgierigen knipte zij een rood wit blauw
lint door dat tussen de aanwezigen
door was gespannen. Een aantal
daarvan kreeg een schaar om met
haar mee te knippen. Dit als symbool dat het gemeentehuis van iedereen is. De Buurtman fungeerde
daarbij als een algemene promotor
van buurtbeheer in de breedste zin
van het woord. Hij kan worden gezien als een vertegenwoordiger van
de buurten en treedt in die zin vaak
op als een ‘stripfiguur’.
De opening werd vervolgens gevierd met koffie en gebak voor alle bezoekers die van 10.00 tot 14.00
uur een kijkje kwamen nemen. Voor
de kinderen waren er snoep, limo-

nade en allerlei leuke hebbedingetjes. Volgens Annemiek Oudijk van
de gemeente liepen er gedurende
die tijd aardig wat nieuwsgierige inwoners binnen om het geheel eens
in ogenschouw te nemen. Zonder
dat het overdreven druk werd.
Kenmerkende kleuren
Het moet gezegd worden, het geheel aan de binnenkant gerenoveerde gemeentehuis ziet er niet alleen prachtig uit, maar kent ook een
efficiënte indeling van alle ruimten
in het gebouw. Verder is er ruim gebruik gemaakt van prachtige luchtfoto’s van de gemeente op muren
en wanden. Maar ook de kleuren
die zo kenmerkend zijn van weilanden, water en bebouwing zoals die
zich vanuit grote hoogte aan ons
presenteren, vormen de basis van
de aankleding en kleurstelling in
het gebouw. Daaronder groene tinten van de natuur en de verkavelde weilanden, blauw van het water (de Amstel), oranje van de daken van huizen en grijs van de industriële locaties. Niettemin zijn de
verschillende groene tinten bepalend omdat Uithoorn toch wordt ervaren als een groene gemeente. De
benedenverdieping met de centrale

hal is het domein van bezoekers die
via de receptie en acht balies worden geholpen. Erachter is het bedrijfsrestaurant gesitueerd met aan
de kant van het parkeerterrein een
nieuwe personeelsingang. De eerste verdieping is de werkverdieping
voor de ambtelijke medewerk(st)
ers, terwijl de bovenverdieping o.a.
de ruimten voor het bestuur en het
secretariaat omvat. Omdat er geen
bezoekers meer naar boven hoeven
voor besprekingen kon een andere
kantooromgeving voor de 195 medewerkers worden gerealiseerd met
veel open ruimten en lichtdoorlaatbaarheid. Dat is gelukt. Alles is ergonomisch aangepast met functioneel meubilair en technische uitrusting zoals beeldschermen, computers en laptop aansluitingen. Er
zijn ook ‘touchdown’ werkplekken
voor tijdelijke werkkrachten en concentratieplekken waar men zich kan
afzonderen. De vloerbedekking is
‘oogvriendelijk’ en verwoordt tevens
de functionaliteit van de betreffende ruimte of afdeling. De verlichting is afgestemd op het werk dat
men doet. Kortom, het gemeentehuis presenteert zich compleet in
het nieuw!
(Lees verder elders in deze krant).

s
pel beurt van min. 20 liter
m
e
t s ontvangt u een stempel
3 s tiS waamma
Aktie geldig van
A r
gR prog 3
31-1 t/m 25-2-2011

BP ZIJDELWAARD
H. Heyermanslaan 2
UITHOORN

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4
Geen krant
OntVanGen?
Geen krant

Bel vrijdag vóór
OntVanGen?
14.00 uur naar

Bel vrijdag vóór
14.00 uur naar
0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
Onderhoudswerkzaamheden
parkeergarage Amstelplein
Uithoorn - In de periode van 21 februari tot en met 18 maart zullen
er, als het weer het toelaat, onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd in de parkeergarage van
het winkelcentrum Amstelplein in
Uithoorn. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van alle kitvoegen in de vloer van de garage.
Tijdens de werkzaamheden blijft de
garage gewoon bereikbaar, maar er
zal wel enige overlast zijn. Dagelijks

worden wel een paar delen van de
garage afgezet om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Er zullen duidelijke verwijsborden worden
geplaatst. De aannemer zal er alles
aan doen om de overlast voor de bezoekers van het winkelcentrum te
beperken.
Graag vragen de winkeliers uw begrip en medewerking, zodat de
werkzaamheden zo vlot mogelijk
kunnen worden uitgevoerd.

0251-674433
en deze wordt
dan nabezorgd.

Kleuters van obs Toermalij n
bezoeken bibliotheek
Uithoorn - Vrijdagochtend 11 februari zijn de kleuters van obs Toermalijn naar de bibliotheek geweest.
Tijdens dit bezoek werd door een
medewerkster van de bibliotheek

‘Beste bak van de Europarei’
Uithoorn - Op woensdag 23 februari om 19.30 uur organiseert het
Buurtbeheer Europarei de themaavond ‘Samen schoon verder’ voor
alle bewoners.
In 2010 is een werkgroepje van bewoners vanuit buurtbeheer aan de
slag gegaan om de vuilafvoerperi-

kelen in de Europarei onder de loep
te nemen. Sinds de invoering van
de ondergrondse containers is het
(vaak) een bovengrondse bende.
De besprekingen die plaatsvonden
met Gemeente en Woongroep Holland hebben geen wonderen opgeleverd, maar wel resultaten. Aan
de hand van 10 gouden afvalre-

gels worden aanwezigen uitgenodigd mee te denken. Als uitdaging
zal de ‘beste bak van Europarei’
worden uitgekozen onder aanwezigen met een prijsvraag. De organisatie is in handen van bewoners,
Gemeente en Woongroep Holland/
Eigen Haard. Locatie: ’t Buurtnest.
Komt u ook?

Zegt die ene bak tegen die andere..............................................................................................................
(Vul in en win de prijs voor de ‘beste bak van de Europarei’)

een prentenboek voorgelezen. Vervolgens mochten de kinderen een
boekje uitkiezen om zelf te lezen.
Er lagen verschillende boeken over
kleding op tafels om uit te kiezen.

De kinderen gingen met een ouder
verspreid door de bibliotheek met
hun boekje aan de slag. Het programma werd afgesloten met een
vrolijk aankleedspel.
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C O LO fO n
Gemeente uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
vrijdag
8.30-12.30 uur
Openingstijden Publiekszaken
(burgerzaken, vergunningen,
handhaving- en veiligheid)
maandag t/m vrijdag:
8.30-14.00 uur; vrije inloop
maandag, dinsdag en donderdag:
14.00-17.00 uur; op afspraak
woensdag:
8.30-17.00 uur; vrije inloop
Woensdag avondopenstelling
17.00-20.00 uur
Dan kunt u alleen terecht voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen of uittreksels.
Voor naturalisaties, ondertrouw,
eerste inschrijvingen buitenland en
inzage vergunningen moet u altijd
een afspraak maken.
Telefonische bereikbaarheid
op 0297-513111
maandag t/m donderdag:
8.30-17.00 uur
vrijdag: 8.30-14.00 uur
Openingstijden
werk en inkomen G2
maandag en donderdag (Uithoorn):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
woensdag (Aalsmeer en Uithoorn):
13.30-16.30 uur; vrije inloop
dinsdag en vrijdag (Aalsmeer):
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513255
Openingstijden Loket wonen,
welzijn en Zorg G2
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur; vrije inloop
maandag t/m donderdag:
12.00-17.00 uur; op afspraak
Telefonisch spreekuur
maandag t/m vrijdag:
8.30-12.00 uur via 0297-513131
wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.zijlstra@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111
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Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of
advies kunt u bellen met nummer
020-6116022. Dit nummer is 24 uur
per dag bereikbaar, buiten kantooruren alleen voor acute gevallen.
actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info
redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

andere avondopenstelling
burgerzaken op 2 maart

In verband met de Provinciale Statenverkiezingen is Burgerzaken op
woensdag 2 maart tot 19.00 uur geopend.

Verkiezingen Provinciale
staten 2 maart 2011
Verkiezingsmarkt

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

termijn afgifte stempas verlengd

De burgermeester van Uithoorn maakt bekend dat de termijn
voor de afgifte van een vervangende stempas is verlengd
met één dag tot en met 1 maart 2011.
(Kieswet hoofdstuk J, artikel J8 lid 3).

s

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

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- RTV Noord-Holland: 88.9 MHz
ether en 94.4 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel

w

aLGemene infOrmatie

Openingstijden bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297-565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297-531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000

16 februari 2011

nieuws uit de
gemeenteraad

De voorzitter van de raad, drs. D.H. Oudshoorn

aGenDa raaDsbiJeenKOmst 17 februari 2011

Op 12 februari organiseerde de gemeente een open dag. Inwoners konden op deze manier kennis maken
met de compleet vernieuwde inrichting van het gemeentehuis. De gemeente kan terugkijken op een zeer
geslaagd dag.

lint uitgerold, dat iedere bezoeker
mocht vasthouden. Iedereen kreeg
een schaar en op het teken van de
burgemeester is het lint gezamenlijk
doorgeknipt. De vernieuwde hal van
het gemeentehuis was toen officieel
geopend.

1.2

Vernieuwde inrichting

uitleg over van alles

1.3

Opening

Om 10:00 uur gingen de deuren open
en kon men naar binnen. Om half 11
werd het vernieuwde gemeentehuis
officieel geopend door burgemeester Dagmar Oudshoorn. Zij deed dat
samen met de Buurtman en de aanwezige bezoekers. Er werd een lang

In de ondertrouwkamer werden geen
huwelijken gesloten, maar kon men
luisteren naar een presentatie over
onze E-diensten. E-diensten zijn alle
diensten die de gemeente kan aanbieden via de website www.uithoorn.
nl
Bij de presentatie zijn veel zaken over
de website uitgelegd. Ook kon men
meer informatie krijgen over vergunningen, burgerzaken, werk en inkomen en de Wmo-voorzieningen.
Om 14:00 uur was de open dag afgelopen. De kinderen die het gemeentehuis verlieten, kregen een mooie
ballonfiguur. Wilt u het gemeentehuis
ook een keer van binnen zien, kom
gerust een keer langs!

Goed gebruik van mechanisch
afzuigsysteem en balansventilatie
Veel huizen hebben een mechanisch
afzuigsysteem of balansventilatie.
Het doel van deze ventilatiesystemen
is ‘vieze’ lucht binnen de woning af te
voeren en in geval van balansventilatie: verse lucht van buiten mechanisch aan te voeren. Omdat het mechanisch is, lijkt het allemaal vanzelf
te gaan. Dit is echter meestal niet het
geval.

mechanische afzuiging

Een mechanisch afzuigsysteem
voert alleen vieze lucht af. Doucheruimte, keuken en toilet zijn plaatsen
waar geurtjes en vocht goed moeten
worden afgevoerd. In deze ruimtes zit
vaak mechanische afzuiging. In veel
woningen is een schakelaar aanwezig met drie standen. Voor toevoer
van verse lucht moet u altijd roosters
of raampjes openzetten.

balansventilatie

Net als bij mechanische afzuiging
wordt er lucht afgezogen in douche,
toilet en keuken. Balansventilatie
voert ook verse lucht aan, meestal in
de woonkamer en slaapkamers.
Bij balansventilatie wordt vaak gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Dat werkt als volgt: de warme
afvoerlucht wordt in een groot apparaat langs de verse buitenlucht
gevoerd. De lucht mengt zich niet,
maar de warmte van de binnenlucht
wordt afgegeven aan de verse lucht
van buiten. Over het algemeen heeft
een balansventilatiesysteem dezelfde standenschakelaar als de mechanische afzuiging. Deze standen moe-

ten ook op dezelfde manier worden
gebruikt.

informatief beraad

Voorzitter: J.J.P. Keimes

1

1.1

-

-

-

-

-

Gebruik de drie standen schakelaar op de volgende manier:
Stand 1: Als u niet thuis bent.
Stand 2: Als u wel thuis bent, gebruik deze stand ook ’s nachts.
Stand 3: Bij douchen, koken etc.
Let bij het schoonmaken van de
ventielen erop dat deze in dezelfde stand worden teruggezet.
Controleer elke maand de filters
en maak deze schoon volgens
voorschrift; vervang ze minimaal
1x per jaar (de eerste jaren van
nieuwbouw vaker).
Laat jaarlijks naast de CV ook de
mechanische afzuiging of warmteterugwinning unit controleren en
zo nodig schoonmaken.
Neem bij klachten over bedompte lucht, schimmelvorming of geluidsoverlast van uw ventilatiesysteem zo snel mogelijk contact
op met de installateur van het systeem of verhuurder van uw woning.
Voor extra ventilatie kunt u uw ramen altijd open zetten.

GGD amsterdam

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

Opening - agenda informatief beraad
inspreken burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.
mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders
en uit de regio.
Grenswijziging met de gemeente Kaag en
braassem (RV11.4)
Het college van b&w stelt voor in te stemmen met een
grenscorrectieontwerp nabij de Bilderdamlaan.
Doel: informatieve bespreking in de raad en met het
college van b&w ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming.
sluiting informatief beraad en korte schorsing

19.30 uur

19.40 uur

20.00 uur

raadsvergadering

Voorzitter: D.H. Oudshoorn

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Opening – stilte – primus
Agenda raadsvergadering 17 februari 2011
Mededelingen
Besluitenlijst raad 3 februari 2011
Ingekomen stukken tot en met week 5
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende
agendapunt) indien aangemeld.

20.15 uur

Politiek debat

3
3.1

Gebruikstips
-

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

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad
van Uithoorn op donderdag 17 februari 2011 in het gemeentehuis. De
bijeenkomst begint met het Informatief Beraad om 19.30 uur. Na een
korte schorsing volgt de Raadsvergadering om 20.15 uur of zoveel eerder of later als het Informatief Beraad is geëindigd.

Open dag gemeentehuis
zeer geslaagd

De bezoekers werden enthousiast
ontvangen door de Buurtman. Zij
konden zelf een rondje lopen, maar
er waren ook medewerkers van de
gemeente die rondleidingen verzorgden. De bezoekers reageerden heel
positief op het vernieuwende gemeentehuis en vonden de uitstraling
fris en modern.

Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de griffier. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.

3.2

interpellatie door raadsleden. reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door
college.
stappenplan integrale aanpak europarei (RV11.3)
Het college van b&w stelt voor opdracht te geven om
een integraal plan voor Europarei uit te werken en in te
stemmen met het deel van de projectbegroting waarvoor
geen financiële dekking is en daarvoor maximaal
€ 200.000,- mee te nemen in de eerste
voortgangsrapportage 2011.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
Lokaal onderwijskansenbeleid 2011-2015 (RV11.2)
Het college van b&w stelt voor de nota “Nu, voor later:
onderwijskansenbeleid 2011-2015” vast te stellen (inclusief
de financiële paragraaf) en de Verordening ruimte- en
inrichtingseisen peuterspeelzalen en beleidsregels en de
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen gemeente
Uithoorn 2005 in te trekken.
Doel: politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming.
einde beraadslagingen - schorsing - politiek beraad
fracties

20.20 uur
20.30 uur

21.15 uur

22.10 uur

stemmingen

4.1

stemming over onderwerpen uit het politiek debat
(incl. ingediende moties en amendementen en eventuele
stemverklaringen).
sluiting openbare vergadering

22.15 uur
22.30 uur

Vuurvliegjes vliegen uit
Op maandag 28 februari 2011 opent
peuteropvang “de Vuurvliegjes” haar
deuren. Deze peuteropvang is gevestigd in basisschool De Vuurvogel
aan de A. van Schendellaan en wordt
28 februari feestelijk geopend.
Wethouder Zijlstra zal dan met hulp
van kinderen van de peuteropvang
en kleuters van basisschool De Vuurvogel om 10.00 uur de officiële ope-

ning verrichten. Alle buurtbewoners
zijn hierbij van harte welkom.
Voor meer informatie, het aanvragen van een informatieboekje of het
opgeven van uw kind kunt u terecht
op www.uithoornsekinderopvang.nl
of kunt u bellen met de administratie
van de Uithoornse Kinderopvang,
0297-568129. Inschrijving
kan vanaf de leeftijd
van 1 jaar.
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Werk in
uitvoering
AAnleggen nieuWe
speelplekken

Vanaf 21 februari laten we twee nieuwe speelplekken aanleggen en twee bestaande speelplekken opnieuw inrichten.

Aanleg nieuwe speelplekken
-

Albert Verweylaan (tegenover nr. 38)
Rotgans (tegenover nr. 12)

-

Bruine Lijster
Herman Gorterhof

opnieuw inrichten speelplekken

AAnleg buskeerlus en
bushAlte in legmeerWest

We zijn ter hoogte van Aan de Zoom bezig met het aanleggen van een tijdelijke
buskeerlus en bushalte in Legmeer-West.
Deze buskeerlus zal ongeveer drie jaar
dienst doen en is nodig om de bewoners
van Legmeer-West te voorzien van openbaar vervoer dat voldoet aan de daarvoor
regionaal afgesproken spelregels. Aannemer KWS is inmiddels begonnen met
het omleggen van het fietspad tussen de
rotonde en JP. Sweelinckweg. Deze omlegging is nodig om een bushalte te kunnen aanleggen aan de oostzijde van de
Faunalaan. Ook aan de westzijde van
de Faunalaan komt een bushalte, met
een voetpad van en naar Buitenhof. Beide bushalten zijn nodig om het Gezondheidscentrum ook met openbaar vervoer
goed te kunnen bereiken.

tijdelijke afsluiting deel
Faunalaan

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

De planning van de
werkzaamheden is:
-

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

nadere info

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

hinDer voor verkeer
Door WerkzAAmheDen busbAAn
(zuiDtAngent)

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

Afsluiting poelweg van 28
februari t/m 4 maart

verkeershinder op n201 van
28 februari t/m 18 maart

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

Wat te doen?

Het is niet veel werk!
In totaal schrijf je twee brieven met scholieren over vooroordelen, (on)
gelijke behandeling en discriminatie. Schrijven gaat bij voorkeur per email. De scholieren gebruiken wel pen en papier. Het MDRA is het centrale punt en zorgt dat de juiste brieven bij de juiste personen terecht
komen. De leerlingen stellen vragen, je reageert daarop en stelt vragen terug.
Wanneer je besluit deel te nemen ontvang je een formulier waarop je
een kort profiel maakt. Het MDRA zorgt voor de koppeling aan een
scholier.

nadere info?

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

AFsluiting in het
ronD en Deel
WiegerbruinlAAn

meer informatie

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

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

Het project in het kort: scholieren van een VMBO-2 klas (R.K. Scholengemeenschap Thamen) schrijven brieven met personen (penvrienden)
die mogelijk met vooroordelen en ongelijke behandeling te maken hebben. Elke scholier wordt aan 1 penvriend gekoppeld. De penvriend ontvangt 3 brieven van de scholier, de penvriend schrijft twee brieven terug. De brieven worden op school, onder begeleiding van een docent
en een voorlichter van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
(MDRA), geschreven. Daarnaast maken leerlingen onder leiding van
een filmmaker een filmpje over respect.

Tenslotte is de Faunalaan van maandag
21 februari 07.00 uur tot vrijdag 25 februari 18.00 uur gedeeltelijk afgesloten.
Voornamelijk bouwverkeer maakt gebruik van deze weg.

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

Periode: april/juni 2011
Investering: een paar uur
Opbrengst: een bijzonder (brief)contact met leerlingen, een boekje met
de mooiste brieffragmenten en een bijdrage aan het wegnemen van
vooroordelen.
Functievereisten: Een ‘penvriend’ loopt vanwege zijn/haar handicap,
seksuele gerichtheid, herkomst, godsdienst, leeftijd of geslacht tegen
beperkingen of vooroordelen aan of is op grond hiervan zelfs weleens
gediscrimineerd.

brievenproject respect estafette

Afsluiting Faunalaan van
21 februari t/m 25 februari

gevolgen voor het
openbaar vervoer

gemeente
van het jaar

Voor brievenschrijfproject met scholieren

Van maandag 28 februari 07.00 uur tot
vrijdag 4 maart 18.00 uur is de Poelweg
afgesloten voor al het autoverkeer. De
omleidingsroute loopt over Noorddammerweg en Randweg. Fietsers worden
langs de werkzaamheden geleid.

Van 31 januari t/m 25 februari 2011 zijn
‘In het Rond’ (noord) en een deel van de
Wiegerbruinlaan afgesloten voor verkeer.
Deze afsluitingen zijn nodig vanwege de
reconstructie van de Zijdelweg en rioleringswerkzaamheden aan de Wiegerbruinlaan. Er zijn omleidingroutes voor
het verkeer gemaakt. Hierbij is rekening
gehouden met de toegankelijkheid van
winkelcentrum Zijdelwaard en de bereikbaarheid van de bedrijven op het bedrijventerrein voor vrachtverkeer. De omleidingsroutes zijn met verkeersborden
aangegeven. Het gebied blijft bereikbaar
voor hulpdiensten en andere (gemeentelijke) dienstverleners. Overigens is de
planning onder voorbehoud: het weer
kan de uitvoering vertragen.

gezocht: penvrienden m/v

periode

4 april is de startbijeenkomst en op 20 juni wordt het project met de
prijsuitreiking afgerond. Belangrijke data:
4-8 april
de brief (1) van de leerlingen wordt verstuurd
11-15 april retour brief (1) penvrienden
25-1 mei
de brief (2) van de leerlingen wordt verstuurd
2-6 mei
retour brief (2) penvrienden
23 mei
de brief (3) van de leerlingen wordt verstuurd

Aanmelden of meer vragen?

Corinne Izaaks (c.izaaks@mdra.nl)
Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam. Tel.: 020-6385551

Activiteiten kAlenDer
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

meer weten?
-

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

Activiteitenoverzicht gemeente uithoorn
t/m 20 feb. Expositie Anders dan Anders, galerie Fort a/d/ Drecht.
Werk van Saskia Bos, Yael Haller, Jos Out, Marchien
van Schie en Jan de Valk. www.galeriefortaandedrecht.nl
17 feb.
Bingo in wijksteunpunt Bilderdijkhof. Entree gratis.
Kaartjes: € 0,50. Zaal open: 9.15 uur.
18 feb.
Disco voor kinderen van 8 t/m 12 jaar in The Mix;
19.00-21.30 uur. Entree: € 3.
19 feb.
Klaverjasmarathon Dorpshuis De Quakel.
Zaal open 9.15 uur Aanvang 10.00-18.00 uur € 10,00;
inschrijving t/m 16 feb.
20 feb.
SCAU presenteert in Thamerkerk een concert door
Amsterdams Windquintet. Aanvang 14.30 uur. Entree: € 12,-.
21,22 en
Jeugdhonk ’t Buurtnest open van 11.00-15.00 uur
23 feb.
23 feb.
Bingo in ’t Buurtnest. Kaartjes € 0,50. Entree gratis.
Zaal open: 13.30 uur. Einde: 16.00 uur.
25 feb.
Optreden van duo To Enjoy, 15.00 uur in wijksteunpunt
Bilderdijkhof, met de mogelijkheid om te blijven eten.
Kaartverkoop in februari aan de bar in wijksteunpunt.
26 feb.
Verkiezingsmarkt bij winkelcentrum Zijdelwaardplein i.v.m.
Provinciale Statenverkiezingen, 12.00-15.00 uur.
2 mrt.
Verkiezingen Provinciale Staten; stemlokalen open van
7.30-21.00 uur.
2 mrt.
Presentatie over schrijver C.S. Lewis door mevrouw Ferguson;
De Schutse, De Merodelaan 1, 20.00 uur
3 mrt.
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; “Welke vorrmen van
dagbesteding zijn mogelijk bij dementie?”; 19.30-21.00 uur
5 mrt.
Werkochtend in Egeltjesbos, De Kwakel. 10.00-13.00 uur..

8 mrt.
15 mrt.
20 mrt.
25 mrt.
1 apr.
2 apr.
3 apr.
5 apr.
10 apr.
12 apr.
16, 22 en
23 apr.
5 mei
12 mei
27, 28
en 29 mei
28 mei
2 juni
5 juni
21 juni
12 juli
11 okt.
18 okt.
29 nov.

Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€ 2,50),
13.30 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
SCAU presenteert in Thamerkerk Klaas Hofstra en Regina
Albrink “Liszt” voordracht en muziek. Aanvang 14.30 uur.
Entree: € 12,-.
Kienavond bij KDO in De Kwakel, 20.00 uur.
Bingo in Dorpshuis De Quakel, aanvang 20.00 uur
Postzegelveiling in wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, 10.00-15.00
uur. € 1,50 voor niet-leden van Filatelisten Vereniging Uithoorn
Ierse Muziek van Kilshannig in de Thamerkerk.
Aanvang 14.30 uur. Entree €12,50. Kaarten via de webshop
www.kilshannig.nl of op de dag zelf aan de zaal.
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? . aanvang: 19.00 uur.
SCAU presenteert in Thamerkerk: Nadia Davids en
Klara Wurtz, cello en piano; 14.30 uur.
Bewonersoverleg Meerwijk in basisschool De Springschans,
19.00 uur
Genesius speelt ‘Vrouwen op bestelling’ in Dorpshuis De Quakel
20.15 uur, zaal open 19.30 uur; entree € 7,50
Klaverjassen en pandoeren in Dorpshuis De Quakel (€2,50)
13.30 uur
Alzheimer Café in Het Hoge Heem; 19.30-21.00 uur
Sport & Spelweekend Legmeervogels.
Lions bedrijven/familiesportdag bij Poldersprt De Kwakel;
10.00-16.00 uur
Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis De Quakel,
inschrijving 10.00-12.00 uur.
Kwakels Loopje, puzzelwandeltocht voor jong en oud,
start tussen 11.00-12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel.
Deelname is gratis.
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? . aanvang: 19.00 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur
Bewonersoverleg Zijdelwaard, locatie? . aanvang: 19.00 uur
Bewonersoverleg Oude Dorp in Ponderosa, 19.00-22.30 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten
voor de rest van het jaar op onze website www.uithoorn.nl. Meer informatie over de buurtbeheeracties:
Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl
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O FFI C I Ë LE ME DEDE LI N GE N E N B E KE N DMA KI N GE N
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt.
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek,
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u
vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning,
kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van
een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850,
1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank
worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Uithoorn 2008: onbeperkt
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk:
- Drie verkeersbesluiten t.b.v. gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen bij
woning:
1. De Merodelaan 6, Uithoorn
2. De Merodelaan 126, Uithoorn
3. Ruwe Bies 4, Uithoorn
Inzageperiode: 19 januari t/m 2 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der
Waals, 0297-513111.
- Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijk aanleggen van een bouwweg
voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Kwakel Zuid. Inzageperiode 28 januari t/m 10 maart 2011 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Nadere info: de heer M. Brink, tel. 0297- 513 111
- Verkeersbesluit geslotenverklaring voor voertuigen die, met inbegrip van de
lading zwaarder zijn dan 35 ton op de Boterdijk tussen de Watsonweg en de
Drechtdijk en instellen parkeerverbod aan weerszijden van de Boterdijk ter
hoogte van nummer 94 en ter hoogte van nummers 60 t/m 74. Inzageperiode:
2 februari t/m 16 maart 2011. Nadere info: mevrouw S.I. van der Waals, 0297513111.
- Voorontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, postzegelplannen 2011 Inzageperiode 11 februari 2011 t/m 24 februari 2011. Nadere info: de heer R. Noorhoff, tel. 0297- 513 111.
- Ontwerp-Keur, Keurbesluit en beleidsregels van Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht. Inzageperiode 10 februari 2011 tot 14 april 2011. Nadere info: de heer R. van Buuren, tel. 0297-513111 van Gemeente Uithoorn en me-

vrouw Evelien van Assenbergh, tel. 0900-9394 van Waternet / Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. U kunt de stukken ook rechtstreeks inzien op de
website van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht: http://www.agv.nl/
plannen_en_inspraak/overige_plannen/inspraak_ontwerp.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 4, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Ontvangen 2 februari 2011.
De Kwakel
- Drechtdijk 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van
een woning. Ontvangen 1 februari 2011.
- Wilgenhof 56l, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Ontvangen 10 februari 2011
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Muur 22, aanvraag sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend
plaatmateriaal. Ontvangen 24 januari 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Eendracht 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van drie entreepuien. Ontvangen 8 februari 2011.
- Zanglijster 16, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de kozijnen in de voorgevel. Ontvangen 8 februari 2011
Thamerdal
- Admiraal de Ruyterlaan 8A, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde. Ontvangen 10 februari 2011
Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Du Perronlaan 60, aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van
een deur door een raam. Ontvangen 6 februari 2011
- Du Perronlaan 58, aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van
een bestaande deur in de achtergevel en vervangen voor een nieuw raam. Ontvangen 10 februari 2011
- Nicolaas Beetslaan 108, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning, het veranderen
van de draagconstructie en het storten van een betonvloer in de woning. Ontvangen 8 februari 2011
INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
- Fresialaan 14, intrekken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van
een dakopbouw aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde van de
woning.
BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK
Tegen de afgifte van dit besluit omgevingsvergunningvrij bouwwerk kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Uithoorn,
postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de voorzitter van de sector bestuursrecht
van de arrondissementsrechtbank Amsterdam (postbus 75850, 1070 AW Amsterdam) om een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor worden u door de desbetreffende dienst kosten in rekening gebracht.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 21, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde. Bezwaar: t/m
24 maart 2011.
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
- Industrieweg 4, omgevingsvergunning voor het verwijderen van asbesthoudende materialen. Bezwaar: t/m 24 maart 2011.
De Kwakel
- Drechtdijk 14, omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk slopen van een woning. Bezwaar: t/m 23 maart 2011.
- Irislaan 61, aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen prefab kelder met
opbouw begane grond en vergroten dakkapel. Bezwaar: t/m 24 maart 2011.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhof)
- Muur 22, omgevingsvergunning voor veranderen van de voorgevel. Bezwaar:
t/m 21 maart 2011.
- Muur 22, sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal. Bezwaar: t/m 21 maart 2011.
- Muur 28, omgevingsvergunning voor het veranderen van een voordeur en garagepui in een kunststofpui. Bezwaar: t/m 22 maart 2011.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Gouwzee 21, omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde. Bezwaar: t/m 24 maart 2011.

Zijdelwaard (Zijdelwaard en Europarei)
- Europarei 3a t/m 25j garageboxen, aanvraag omgevingsvergunning voor asbestsaneren van de garageplafonds. Bezwaar: t/m 22 maart 2011.
- Arthur van Schendellaan 100a, tijdelijke vergunning aan de exploitanten van
het horecagedeelte van sporthal De Scheg voor:
- het exploiteren van een horecabedrijf t/m 7 maart 2011;
- een drank- en horeca vergunning t/m 7 maart 2011.
- Zijdelwaardplein, vergunning aan V.O.F. Geeris voor het innemen van een
standplaats met een mobiele verkoopwagen voor de verkoop van oliebollen
van 7 t/m 31 december 2011. Bezwaar t/m 22 maart 2011
OMGEVINGSVERGUNNING VOOR AFWIJKEN VAN HET
BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 3 februari 2011 heeft besloten om indien er een voornemen is om mee te werken aan een ontwikkeling die niet past binnen het bestemmingsplan, hieraan bij voorkeur medewerking te verlenen via een (partiële) herziening van het bestemmingsplan. Het besluit ligt van 18 februari t/m 10 maart
2011 gedurende de openingstijden ter inzage bij de informatiebalie in de hal van
het gemeentehuis.
Uithoorn, 16 februari 2011
TER INZAGE LEGGING ontwerpbestemmingsplan
Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o.
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o. met ingang van 18 februari 2011 gedurende
zes weken ter inzage ligt.
Dit bestemmingsplan betreft de actualisatie van diverse bestemmingsplannen ter
plaatse van het gebied Thamerdal/Burgemeester Kootpark en omgeving. Het betreft een overwegend conserverend plan waarin bestaande situaties en/of geldende bestemmingen worden overgenomen. Het plangebied wordt in het noordoosten begrensd door de busbaan. Aan de zuidoostkant van het plangebied loopt de
plangrens achter de bebouwing van de Thamerlaan. De zuidwestelijke begrenzing
wordt gevormd door het Zijdelmeer, aan de noordwestkant loopt de grens langs
de provinciale weg.
In het kader van dit bestemmingsplan hebben burgemeester en wethouders conform artikel 6.24 Wro met eigenaren van hotel Thamerhorn (Thamerhorn 1) en Hotel Hengelsport (Zijdelveld 54) anterieure overeenkomsten gesloten. In deze overeenkomsten zijn (ﬁnanciële) afspraken gemaakt in verband met de in het (ontwerp)bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid tot uitbreiding van het hotel aan
de Thamerhorn 1 en de wijziging van het bouwvlak op het perceel Zijdelveld 54.
Het ontwerpbestemmingsplan “Thamerdal/Burgemeester Kootpark e.o.” ligt vanaf
18 februari 2011 tot en met 31 maart 2011 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek, Alfons Ariënslaan 1 te Uithoorn, gedurende de openingstijden van de bibliotheek en in het dorpshuis De Quakel, gedurende de openingstijden van het dorpshuis.
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad 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, 16 februari 2011
VERKEERSBESLUIT TIJDELIJK AFZETTEN WEGEN BIJ
BRADERIE DORPSCENTRUM
Op zondag 27 februari 2011 vindt in het Dorpscentrum een braderie plaats. Om deze braderie mogelijk te maken, zullen de wegen waarop het evenement plaatsvindt
afgesloten worden voor alle verkeer. Daarbij mag op de betreffende wegen op 27
februari 2011 tussen 09.00 en 19.00 uur ook niet worden geparkeerd. Dit kan worden bereikt door de betreffende wegen gesloten te verklaren voor alle bestuurders.
De afsluiting van de Prinses Irenelaan zal zo gebeuren, dat de parkeerkelder daar
nog met de auto te bereiken is.
Gelet op het voorgaande hebben burgemeester en wethouders besloten:
De nodige verkeersborden te plaatsen op 27 februari 2011 tussen 09.00 en 19.00
uur (incl. opbouw en afbreken), vanaf Schans nr.1 t/m Amstelplein oneven zijde,
Dorpsstraat, Marktplein, Prinses Irenelaan (tot de ingang van de parkeergarage),
Wilhelminakade tot Stationsstraat.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 maart 2011 een bezwaarschrift tegen dit
besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders.
Een dergelijk bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzitter van de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank, postbus 75850, 1070 AW
Amsterdam. Een gemotiveerd verzoekschrift kan de belanghebbende daartoe tot
hem richten. Voor de behandeling van een verzoekschrift brengt de rechtbank kosten in rekening.

WWW.UITHOORN.NL

10% wintersnoei kortingsbon
bij boulangé tuinontwerp en adviesbureau b.v.

by la Charrue

Stap nu binnen bij Beau Grandes voor:

* spectaculaire kortingen op de winter collectie
* een voorproefje op de mooie, zonnige, frisse
voorjaarscollectie 2011
* een heerlijk kopje koffie in onze vernieuwde winkel
* en...... DE Oprah Winfrey jeans met een perfecte
pasvorm voor elke vrouw!
Nu verkrijgbaar bij Beau Grandes
vanaf maat 42 !

Actie in December, JAnuAri en februAri
voor pArticulier, beDriJven en instellingen
winterwerkzaamheden:
◆ snoeien bomen ◆ kappen bomen ◆ fruitbomensnoei ◆ snoeien heesters
◆ wilgen knotten ◆ uitdunnen windsingels bossen ◆ snoei hagen
◆ snoeien recreatie eilanden ◆ versnipperen en stobbefrezen

kappen bomen
Wolphaartsdijk Zeeland

resultaat fruitbomensnoei
Loenen aan de Vecht

boomverzorging
Rotgans Uithoorn

Boulangé tuinontwerp en adviesbureau b.v.

kappen bomen
Herenweg Wilnis

verzorgt voor u: tuinontwerp, tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging,
kappen bomen, exclusief dealer kokowall tuinschermen

Zijdstraat 26 A - 1431 ED Aalsmeer - 0297-320447- www.beaugrandes.nl

Voor de modebewuste vrouw van elke leeftijd vanaf maat 42

Kantoor: Sperwerstraat 13, Nieuwkoop tel: 0172 -57 00 04
Werkplaats: Derde Zijweg 4, Mijdrecht tel: 06- 126 33 407
internet: www.boulange-tuinen.nl • e-mail: boulange@zonnet.nl

De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn werken samen!
Algemene informAtie

colofon
De gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
werken samen op de gebieden Werk
en inkomen, Wmo-voorzieningen en
WoZ/belastingen.
In het gemeentehuis van Aalsmeer en
Uithoorn vindt u de balies voor het
inloopspreekuur van het cluster Werk en
Inkomen en het Loket Wonen, Welzijn
en Zorg.
openingstijden
cluster Werk en inkomen g2
Maandag en donderdag in Uithoorn
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Dinsdag en vrijdag in Aalsmeer
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Woensdag in beide gemeentes
13.30-16.30 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 32 55.
openingstijden
loket Wonen, Welzijn en Zorg g2
Maandag t/m vrijdag
08.30-12.00 uur: vrije inloop
Maandag t/m donderdag
12.00-17.00 uur: op afspraak
Telefonisch spreekuur:
maandag t/m vrijdag 08.30-12.00 uur,
tel. (0297) 51 31 31.
telefoonnummer
cluster WoZ/belastingen
Aalsmeer en Uithoorn
tel. (0297) 38 75 30
Postadres g2
G2 gemeenten Aalsmeer en Uithoorn
Postbus 541, 1420 CA Uithoorn
let op: nieuwe openingstijden
per 1 januari 2011!

35360-Stoop Adv.indd 1

nieuwe leveranciers hulpmiddelen Wmo

Bekendmaking

langdurigheidstoeslag

Het Samenwerkingsverband Aalsmeer Uithoorn (G2) heeft na een Europese aanbestedingsprocedure een contract voor de Wmohulpmiddelen met de volgende drie leveranciers gesloten:
Meyra Services & Retail (MRS)
Beenhakker
Welzorg
Wanneer is vastgesteld dat een Wmo-hulpmiddel noodzakelijk is, wordt de aanvrager de mogelijkheid geboden om een keuze te maken uit
de drie leveranciers.

Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) regels vaststellen over de
wijze waarop zij invulling geeft aan haar
bevoegdheden op grond van deze wet.
De colleges van de gemeente Uithoorn en
Aalsmeer hebben op 13 december 2010
respectievelijk 14 december 2010 ingestemd met het voorstel om, in dringende
en/of schrijnende situaties, bijzondere bijstand te verlenen voor algemeen dagelijkse bestaanskosten.

Wanneer u drie jaar of langer moeten rondkomen van een uitkering of van een ander
inkomen op bijstandsniveau kunt u recht
hebben op langdurigheidstoeslag. De toeslag kunt u bijvoorbeeld gebruiken om een
koelkast te kopen, openstaande rekeningen te
betalen of als reservepotje.

Voor de gemeente Uithoorn zijn de contracten
op 1 januari 2011 ingegaan. Voor de gemeente Aalsmeer gaan de contracten op 1 april 2011

in. Tot die datum is Beenhakker in Aalsmeer de
enige leverancier.
Heeft u al een Wmo-hulpmiddel van Welzorg
of Beenhakker? Dan verandert er niets. Bent u
echter zeer ontevreden over de service van de
huidige leverancier van uw Wmo–hulpmiddel?
Dan bestaat de mogelijkheid van leverancier te
wisselen (voor inwoners van Aalsmeer vanaf
1 april a.s.). Dit betekent in veel gevallen dat u
dan een ander Wmo-hulpmiddel krijgt.
Heeft u vragen over het contract met de drie
leveranciers of de wijze waarop u een Wmohulpmiddel kunt aanvragen? Neem dan contact op met het Loket Wonen, Welzijn en Zorg.
De contactgegevens kunt u links op deze
pagina vinden.

Bijzondere bijstand voor algemene kosten van bestaan
Bij dringende en/of schrijnende situaties
kan het cluster Werk en inkomen u tijdelijk
in de kosten van het levensonderhoud ondersteunen, in de vorm van bijzondere bijstand. De gemeenten hebben hiervoor gekozen in plaats van het verstrekken van een
voedselpakket.
Wie komt er voor in aanmerking?
Om hiervoor in aanmerking te komen moet u
tenminste beschikken over een geldig legitimatiebewijs.
Ook wordt er rekening gehouden met het leefgeld voor uw huishouden. De berekening hiervoor is conform de Stichting Voedselbanken
Nederland. Een huishouding komt in aanmerking wanneer het leefgeld per maand (=netto
besteedbaar inkomen na aftrek van de vaste
lasten als huur, gas, elektriciteit, water, verzekeringen en schuldenlasten) onder de volgende bedragen (per maand) komt:
Eén persoonshuishouding € 175,-Bij meer persoonshuishoudens wordt dit bedrag p/m verhoogd met:

• € 60,- per volwassene
• € 50,- per kind (13 t/m 18 jaar)
• € 25,- per kind (t/m 12 jaar)
Hoogte bijzondere bijstand
De hoogte van de bijzondere bijstand wordt afgestemd op de waarde van voedselpakketten
(die de voedselbank verstrekt). Met ingang van
1 januari 2011 geldt voor Aalsmeer en Uithoorn
wekelijks een vergoeding wordt verstrekt van
€ 17,50 per week aan huishoudens tot twee
personen en aan huishoudens met meer personen een bedrag van € 22,50 per week.
Dit komt neer op respectievelijk € 75,80 en
€ 97,50 per maand.
Periode
De periode van verlening van de bijstand voor
algemene kosten van bestaan is maximaal
voor drie maanden en deze kan met maximaal
drie maanden verlengd worden. Na de eerste
drie maanden wordt beoordeeld of de belanghebbende voldoende meewerkt aan een aangeboden traject. Wanneer dit niet het geval is
kan de bijzondere bijstand ingetrokken worden.

ter inzage
De concept-Afstemmingsverordening Ioaw
en Ioaz Uithoorn 2010 vastgesteld. Hierin
wordt het gemeentelijk beleid met betrekking
tot het verlagen van de Ioaw- of Ioaz-uitkering vanwege verwijtbare gedragingen vastgelegd.
Inzageperiode: 28 januari 2011 t/m 12 maart
2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn. Gedurende deze periode kunnen
zienswijzen met betrekking tot de conceptverordening ingediend worden.
De concept-Wijzigingsverordening Werk en
Inkomen Uithoorn 2010 vastgesteld. Hierin
worden een aantal verordeningen gewijzigd
wegens wijzigingen in wet- en regelgeving.
Het betreffen de volgende verordeningen:
- Verordening Handhaving Wet Werk en
Bijstand en Wet Investeren in Jongeren
gemeente Uithoorn 2010;
- Afstemmingsverordening Wet Werk en
Bijstand Gemeente Uithoorn 2007;
- Verordening Toeslagen en verlagingen
Wet werk en bijstand 2007 gemeente Uithoorn;
Inzageperiode: 28 januari 2011 t/m 12 maart
2011 ter inzage in het gemeentehuis Uithoorn.
Gedurende deze periode kunnen zienswijzen
met betrekking tot de concept-verordening ingediend worden.

Bent u alleenstaand, dan kunt u een bedrag
van € 357,78 ontvangen. Bent u alleenstaande
ouder, dan bedraagt de langdurigheidstoeslag
€ 458,24. Voor samenwonenden of gehuwden
bedraagt deze toeslag € 510,53 (bedragen per
1 januari 2011).
Wat zijn de voorwaarden?
u woont in Uithoorn of Aalsmeer;
u bent géén student;
u bent tussen de 21 en 65 jaar;
u heeft drie jaar lang geen vermogen
gehad boven de grens voor de bijstand;
u heeft geen uitzicht op
inkomstenverbetering;
u heeft op het moment van aanvragen
36 maanden of langer van een laag inkomen
(100% van de bijstandsnorm) geleefd.
Wat heeft u nodig?
kopie van een geldig legitimatiebewijs
(paspoort, identiteitskaart of
verblijfsdocument);
bewijs van uw bank-/girorekening;
kopie van uw loonstrook/inkomstengegevens van de drie jaar voorafgaand aan;
het jaar waarvoor u de aanvraag doet.
Vermogensgrens
Alleenstaande € 5.555,-.
Alleenstaande ouder & gehuwden/
samenwonenden € 11.110,-.
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de
langdurigheidstoeslag? Neem dan contact op
met het cluster Werk en Inkomen. De contactgegevens kunt u links op deze pagina vinden.
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inforMAtief
coLofon
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EDiTiE 3:
UiThOOrn, DE KWAKEl,
nES A/D AmSTEl
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang

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

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.mEErBODE.nl

ALArMnUMMer 112

Regio - Op woensdag 2 t/m vrijdag
4 februari is bij Edubouw in Hoofddorp de jaarlijkse beroepenwedstrijd gehouden. Leerlingen van diverse beroepsopleidingen in deze

regio streden daar om de prijzen.
Voor de timmerwedstrijd hadden
zich 20 deelnemers ingeschreven
en opnieuw won een leerling van de
afdeling bouwtechniek van de scho-

lengemeenschap Thamen een prijs,
ditmaal zelfs de eerste prijs.
Lex Felix is leerling 4e klas bouwtechniek van Thamen. Hij rondt dit
jaar zijn opleiding bouwtechniek af

APotHeek

DierenHULP

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

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

sticHting weLzijn
Stichting Welzijn en Advies
Hugo de Grootlaan 1 Uithoorn,
tel. 0297-562955
Stichting Ons Tweede Thuis
Admiraal de Ruyterlaan 6 Uithoorn,
tel. 0297-523726
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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

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

www.112.nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater
met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met
in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.
Hij heet Pablo.
- PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
Donder. Heeft een felgeel bandje om en een naamkokertje.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar
oud en heet Floor.
Gevonden
- Boterdijk in De Kwakel, kater. Wit met zwarte vlekken. Punt van zijn
staart is ook zwart.
- Scheepsmaker in Wilnis, kitten. Blauw/grijs met witte poten en bef.
- Westzijde in De Hoef, zwart jong katje.
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken.
- 2e Bedijking in Mijdrecht, kater. Hij heeft een rode rug en witte buik.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, erg aanhankelijk katje.
Goed tehuis gezocht voor:
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt een
lieve baas zonder andere katten.

Op de foto overhandigt de heer
Mark van Vliet de gewonnen eerste
prijs aan Lex. De heer Van Vliet van
Ton van Vliet Bouw BV is lid van het
bestuur van Edubouw en tevens directeur van het leidende bouwbedrijf van praktijkleren.

Het project Praktijkleren Bouwtechniek Uithoorn e.o., dat gesubsidieerd wordt door het Ministerie van
Economische Zaken, gaat na het
einde van de subsidieperiode (eind
februari) onverminderd enthousiast door. Alle thans deelnemende
bedrijven hebben aangegeven ook
zonder subsidie door te willen gaan.

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

PsycHoLogiscHe
HULPverLening

en wil daarna verder in de bouwsector. Veel heeft hij geleerd door het
praktijkleren: een project van Thamen samen met een 12-tal bouwondernemingen, waarbij de leerlingen van het examenjaar wekelijks
een dag op de bouwplaats worden
bekend gemaakt met de verschillende onderdelen van het bouwvak.

Toevallig loopt Lex Felix ook stage bij Ton van Vliet Bouw BV. De
heren Chidi, sectorleider techniek
Thamen, en Van de Sande, docent
bouwtechniek en coördinator praktijkleren, kijken tevreden toe.

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

vvv/AnwB

OPlAgE: 14.200

Lex Felix van scholengemeenschap
Thamen wint timmerwedstrijd

Zo kunnen leerlingen bouwtechniek
van Thamen ook in de toekomst een
belangrijk deel van hun opleiding in
de praktijk op de bouwplaats volbrengen.

Veel animo en mooie prijzen
bij het Hoefse Jeugdkamp
De Hoef - De potloden waren geslepen, de prijzen stonden klaar, de
kaarten waren geschud; de vrijwilligers van het Hoefse Jeugdkamp waren er weer helemaal klaar voor! Op
vrijdagavond 28 januari gingen om
half 8 de deuren open voor weer een
ouderwets gezellige avond kampkaarten en kienen.
De tot kaart- en kienparadijs omgebouwde Springbok in De Hoef
stroomde rap vol. Bij het kienen wil
iedereen op de beste plek zitten met
goed uitzicht op al die mooie prijzen.
Ook de kaarters kwamen in groten

getale. Zo groot dat er tafels bijgezet moesten worden om ieder mee
te kunnen laten spelen.
Bij de bingo werd er elke ronde,
naast al die andere mooie prijzen,
om een hoofdprijs gespeeld. Zo ging
de eerste ronde Anouk van Dam er
vandoor met een éénwieler, nog niet
óp de éénwieler, misschien volgend
jaar? Nina Langelaan was in de
tweede ronde de gelukkige winnaar
van een Bart Smit bon, dus zij kan
nu haar eigen prijs gaan kopen. De
Nintendo DSi ging naar een duidelijk overgelukkige Stephan de Jong

Watersporters en de
regels op het water
Regio - In 2010 is voor de 3e keer
het Nationale Watersport Onderzoek
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ruim de
helft (53%) van de Nederlandse watersporters niet of niet goed op de
hoogte is van de wetten en regels
op het water. Zo’n 6% gaf aan niet
te weten dat er op het water regels
zijn! Verder komt uit het onderzoek
naar voren dat er een breed draagvlak is voor de algemene vaarbewijsverplichting. Ruim 50% van de
ondervraagden ziet hier een noodzaak in. Ook de handhavingsdiensten zijn van mening dat het vaargedrag van de ‘kleine schepen’ in
Nederland zeer te wensen overlaat.
De overheid reageert voorlopig nog
met het verhogen van de boetes en
sancties en met meer controles op
het water.
Uiteindelijk zal in verband met de
Europese regelgeving ook Nederland voor iedereen die het water op
gaat een vaarbewijs verplicht stellen. Nu is dit document vereist voor
schepen vanaf 15 m lengte en motorboten die harder kunnen varen
dan 20 km per uur.
In maart van dit jaar gaan de cursussen weer van start die al jaren
door Nautisch Center Grammel georganiseerd en gegeven worden in

de regio. Deze staan bij veel watersporters bekend om de goede lessen en de hoge slagingspercentage. Voor Klein Vaarbewijs 1 kunt u
de opleiding volgen in het Dorpshuis De Boei te Vinkeveen.
De cursus gaat op dinsdag 1 maart
aanstaande om 20.00 uur van start
en wordt gegeven op vier achtereenvolgende dinsdagavonden. De
cursisten doen in een relatief kort
tijdsbestek veel kennis op, zodat het
examen met succes kan worden afgelegd. Bovendien is deze kennis
ook voor de praktijk belangrijk.
Op woensdag 2 maart begint in
Amsterdam de cursus kustnavigatie
(TKN) voor watersporters die goed
willen leren te navigeren. De cursus
gaat dan ook verder dan de opleiding voor het 2e deel van het Klein
Vaarbewijs (VBA). Wie al in het bezit is van Klein Vaarbewijs 1 krijgt
na het slagen voor het examen TKN
automatisch Klein Vaarbewijs 2 toegekend met de vaarbevoegdheid
voor alle wateren wereldwijd.
Alle informatie is te vinden op de
website www.grammel.nl. U kunt
zich via de site inschrijven voor een
van de aangeboden cursussen. U
kunt ook bellen met: Nautisch Center Grammel, tel. 020-6160652.

Informatieavond over
Centraal Wonen Uithoorn
Uithoorn - Centraal Wonen is een
woongroep, die 22 jaar geleden is
opgezet. Het project ligt aan het Flevomeer in Meerwijk-Oost en bestaat uit 15 woningen.
Deze woningen variëren in grootte
van een eenkamerwoning tot vierkamerwoningen.
Naast de eigen woning beschikken
de bewoners over een centraal gelegen gemeenschappelijke huiskamer met een keuken, een hobbyruimte, wasruimte en tuin.
Deze opzet biedt de bewoners de
mogelijkheid om gezamenlijke activiteiten te organiseren (eten, tuinieren, feesten, klussen e.d.) en om
meer voor elkaar te betekenen dan
alleen maar een goede buur.
Om het project draaiende te hou-

den wordt er wel een bepaalde inzet en betrokkenheid van de bewoners verwacht.
De woongroep is bedoeld voor jong
en oud, alleenstaand, stellen en gezinnen.
Binnenkort komt er een eenkamerwoning vrij.
Wie belangstelling heeft voor deze
vorm van wonen, wordt hierbij uitgenodigd om de informatieavond te
bezoeken. Deze avond vindt plaats
volgende week donderdag 24 februari om 20.30 uur aan Flevomeer 110.
Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Marissa Rongen, tel. 0297-752335 of
0615599480;
Karen Koeleman, tel. 0297-268519
of 0636165182.

die een luchtsprong van blijheid
maakte. Joey Bakker ging ervandoor
met een digitaal Triviant spel en Rina Voortman kan worden gespot in
de Strooppot waar ze haar dinerbon
mag inleveren.
Bij het kaarten ging het er ook fanatiek aan toe tussen het kletsen door.
Er werd, zoals al jaren de traditie is,
gespeeld om een half varken. Onder het genot van een hapje, nog
niet van het varken, en een drankje werden er enthousiast punten gescoord. Uiteindelijk ging Greet van
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Scheppingen er met de buit vandoor. Eet smakelijk Greet! Joop Hazes en Ria Plant behaalden de 2e en
3e prijs.
Zoals elk jaar was er ook weer een
loterij met een reischeque voor een
reis naar keuze. We horen graag van
Kees van Schie waar de reis heengaat, hij was namelijk de gelukkige winnaar van de cheque. En voor
degenen die zich liever bezighielden met pokeren was er 50,- euro
te winnen, die voor het tweede jaar
achtereen werd gewonnen de Robert de Wit.
De organisatie bedankt alle aanwezigen van harte. Het was weer
een gezellige avond en van het geld
dat is opgehaald kunnen de kinderen van Het Hoefse Jeugdkamp tijdens het kamp allerlei leuke uitstapjes maken en kan hen zo ook
weer sperziebonen voorgeschoteld
worden.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt
inneemt.

Buurtbeheer, wat kunt ú
doen tegen vandalisme?
Uithoorn - Oud en Nieuw
hoort een feest te zijn. Helaas
gaat dit feest soms gepaard
met geweld en vernielingen.
Ook in Uithoorn. Het schadebedrag bij de laatste jaarwisseling was 16.345,- euro. En in het
jaar daarvoor zelfs 25.000,- euro. Dan hebben we het alleen
nog maar over de schade aan
gemeentelijke eigendommen!
Hoe kun je dit soort ‘feestgedruis’ nu bestrijden? De gemeente probeert de laatste jaren vandalisme te bestrijden
door schade te verhalen op de
daders. Het motto is: ‘Vandalen gaan betalen!’ Dit klinkt natuurlijk goed, maar hoe werkt
dit beleid nu in de praktijk? Navraag in de gemeenteraad leerde ons het volgende. Bij de
laatste jaarwisseling zijn twee
verdachten opgepakt en aansprakelijk gesteld. Bij de één
ging het om vernieling van een
vuilnisbak (schade: 197,- euro),
bij de ander om vernieling van
een verkeersbord (schade: 69,euro). Dit betekent dat slechts
een fractie van de schade verhaald werd, om precies te zijn
266,- van 16.345,- (=1,6%). In
2009 werd helemaal niets verhaald op vandalen. Het punt is
natuurlijk dat ‘op heterdaad be-

trappen’ moeilijk is en dat vandalen zich niet vrijwillig melden
op het politiebureau.
Ons Uithoorn vindt het hoog tijd
dat de bestrijding van vandalisme niet alleen gezien wordt
als een zaak van de gemeente. Ook inwoners kunnen hun
steentje bijdragen bij preventie en opsporing van vandalisme. De Vuurwerkgroep van De
Kwakel biedt een prima voorbeeld. In feite zegt De Kwakel:
‘Dit is ónze buurt en wij accepteren hier geen vernielingen’.
Misschien kan Buurtbeheer
in de andere buurten van Uithoorn binnenkort eens spreken over bestrijding van vandalisme tijdens de jaarwisseling.
Als eerste stap kan een inventarisatie gemaakt worden van
de aard en omvang van vandalisme in de eigen buurt tijdens de laatste jaarwisseling.
Let wel, het is niet de bedoeling
dat de gemeente het probleem
afschuift op een ander, wel dat
óók inwoners zich mede verantwoordelijk voelen voor bestrijding van vandalisme in hun
eigen buurt.
Benno van Dam
(raadslid Ons Uithoorn)
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Nieuw ingericht gemeentehuis mag
gezien worden
(vervolg van pagina 1)
“Er is geen nieuwbouw gepleegd
en ook is het bestaande gebouw
niet vergroot. Dat hebben we met
het oog op de buurtbewoners bewust niet gedaan”, laat afdelingshoofd Leefomgeving Ed Berkenbosch weten. Hij functioneerde als
projectmanager voor de gehele interne verbouwing en herinrichting.
“Wel hebben we de kans gekregen
om op de locatie tegenover ons op
de hoek, waar de ING Bank is ge-

vestigd, extra ruimte bij te huren.
Daarvan hebben we een dependance gemaakt omdat wij hier in het
gemeentehuis een tekort aan ruimte hebben om alle taken naar behoren uit te voeren. De centrale overheid schuift ons steeds meer werk
toe. Vanzelfsprekend ligt aan de hele inrichting een gedachtepatroon
ten grondslag. Er zijn vijf architectenbureaus gevraagd, waarvan er
een overbleef, Bureau Hollandse
Nieuwe. Uitgangpunt was het ‘le-

zen’ van de organisatie, waar die
voor is en wat die doet. Een ander
element is de kleurstelling geweest
op basis van de luchtfotografie. Niet
in de laatste plaats was het gedachtepatroon van de bezoeker een belangrijk gegeven; hoe die het bezoek aan het gemeentehuis ervaart.
Het gemeentehuis is tenslotte voor
de bevolking en die moet zich daar
prettig kunnen voelen waar men
snel en efficiënt wordt geholpen.
Daar is het gebruik van de kleuren

op afgestemd.” Ed wijst erop dat alle
contacten en besprekingen tussen
ambtenaren en bevolking zich nagenoeg allemaal op de benedenverdieping afspelen. Het vloeroppervlak daarvoor is verdubbeld. Daar
zijn alle voorzieningen voor getroffen in het kader van het Klantencontactcentrum 2014, zoals de centrale overheid die als regel stelt. Dat
betekent dat je niet alleen als gemeente informatie aan de bezoeker
geeft, maar dat er bijvoorbeeld ook
een loket komt van het Kadaster,
Waternet of de Belastingdienst. Dus
alles onder een dak. En alles moet
het liefst digitaal worden afgehandeld. Dat is de toekomst.”
ITS-symbool
De centrale hal is helemaal gestript en opnieuw ingericht. Zo zijn
er spreekruimten en spreekcabines
in open en besloten vorm; lange tafels waarop men tekeningen kan
(laten) inzien; een aantal moderne rolstoelvriendelijke balies waar
bezoekers voor diverse onderwerpen terecht kunnen; een (bar)tafel met krukken voor de wat oudere jeugdigen als die even op hun
beurt moeten wachten; een kinderspeelhoek; een hoek voor bezoekers die in afwachting zijn van een
specifieke ambtenaar voor een gesprek; een mogelijkheid om tijdelijk
even op internet nog wat op te zoeken, enzovoort. De hal oogt ruimtelijk en is ingericht met een rustige
kleurstelling. Ook de nabijgelegen
raadszaal is onderhanden genomen
en (nog) rolstoelvriendelijker gemaakt. “Als er voor een raadsonderwerp heel veel publieke belangstelling bestaat, kunnen we de schuifdeuren openen en wordt een deel
van de hal bij de raadzaal betrok-

ken. Dan plaatsen we er een paar
rijen stoelen bij. Met het oog daarop is de ruimte ook multifunctioneel
ingericht. De herinrichting is tevens
gepaard gegaan met een complete
vernieuwing van de elektriciteitsbekabeling en de audio installatie in
het gebouw, de ict, de luchtbehandeling en de verlichting. Er zit ook
een stuk ergonomie bij waarbij tevens is voldaan aan de nieuwste arbo-eisen. Het gebouw voldoet bovendien aan het ITS-symbool, het
internationaal
toegankelijkheids
symbool, zodat ook mindervaliden
en rolstoelgebruikers alle ruimten in
het gebouw kunnen bereiken”, vult
Berkenbosch aan. “Alles is met behulp van externe expertise gerealiseerd. In 2008 is er een huisvestingsplan gemaakt om het gemeentehuis te updaten en klaar te maken voor de toekomst. De regel is
dat een gebouw eens in de twintig jaar helemaal gestript en opgeknapt moet worden. Helemaal als

het een veelvuldig en druk gebruikt
gebouw is zoals een gemeentehuis.
Dit gebouw dateert van 1985 en het
was er nodig aan toe om te worden vernieuwd. Dat gold eveneens
voor de gemeentewerf op de Industrieweg. In het kader van het totaal vernieuwde huisvestingsplan is
daar toen een nieuw gebouw neergezet dat vorig jaar in gebruik is genomen. Al met al heeft de realisatie van het huisvestingsplan, inclusief de gemeentewerf, ruim 3 miljoen euro gekost. Het was voor eenieder weliswaar twee jaar lang behelpen, maar nu is het op een paar
kleine details na klaar en kan het allemaal weer heel wat jaren mee.”
Bezoekers, maar ook het bestuur,
ambtenaren en verdere medewerkers in het gemeentehuis konden zich volledig vinden in het vernieuwde interieur en spraken zich
er lovend over uit. Terecht, want het
vernieuwde gemeentehuis mag gezien worden!

PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen

Regio - Loop het voorjaar tegemoet
! Nog enkele dagen en dan wordt op
zondag 20 februari het startschot
gegeven voor de jaarlijkse hardloopwedstrijd in Vinkeveen, de PK Sport
Bosdijkloop, voor de 33ste keer georganiseerd door Toer Trimclub De
Merel. Er kan gekozen worden uit
een halve marathon (deelname vanaf 16 jaar), een 10 kilometer loop
door het fraaie buitengebied van
De Ronde Venen, en een 5 kilometer loop door de bebouwde kom van
Vinkeveen. Deze afstanden zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als
voor recreanten. Voor de jeugd tot en
met 12 jaar is er een loop van 1,7 kilometer door de kern van Vinkeveen.
De start en finish zijn nabij het wedstrijdsecretariaat, gevestigd in De
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Horeca-faciliteiten, kleedruimten, douches, en EHBO zijn aanwezig. Tevens kunnen de deelnemers

zowel voor als na de loop een beroep doen op een masseur.
Voorinschrijven was mogelijk t/m 14
februari. Vele aanmeldingen, ook internationale deelname, waaronder
zes lopers uit Casablanca voor de
halve marathon. Inschrijven is nog
mogelijk op de dag van de loop in
De Boei vanaf 10:30 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start. Vul
ter plekke het inschrijfformulier in.
Bij deze na-inschrijving bedragen de
kosten voor deelname aan de halve
marathon en de 10 kilometer 7 euro
en aan de 5 kilometer 5 euro. Het inschrijfgeld is inclusief startnummer
en (huur) chip. Gaarne contant en
gepast te betalen. Deelname aan de
jeugdloop is gratis en alle kinderen
krijgen een mooie herinnering.
Elke deelnemer krijgt bij zijn startnummer een chip uitgereikt. Deze
chip is eenvoudig te bevestigen aan
de schoenveters met behulp van een

Maak kennis met handbal!
Uithoorn - Op de woensdagen 9, 16
en 23 maart aanstaande van 17.00
tot 18.00 organiseert de afdeling
handbal van Legmeervogels in samenwerking met de Jeugd Activiteiten Pas (JAP) handbaltrainingen
voor jongens en meisjes vanaf 5 jaar.

Er wordt gestart met leuke handbalspellen en baloefeningen, en natuurlijk worden er ook korte wedstrijdjes
gespeeld. Lijkt handbal jou een leuke sport kom dan eens bij Legmeervogels kijken en meedoen. Dus trek
je sportkleren aan en zorg dat je er

Legmeervogels drukt veldoverwicht niet uit in punten
Uithoorn - Een gemiste kans, zo
blikten spelers en supporters terug
op deze wedstrijd.
Ondanks de afwezigheid van vier
basisspelers was Legmeervogels
duidelijk de bovenliggende partij in
deze wedstrijd.
Meer voetballend dan hun tegenstander probeerde de geel-blauwe brigade de Victoria muur te slo-

pen. Het verging de Vogels echter
niet gemakkelijk, en het spel oogde
enigszins rommelig. Tevens ontbrak
het aan een goede eindpass en de
juiste afwerking. Ook was de Victoria keeper met name in de tweede
helft een grote “sta in de weg”.
Zowel in de eerste helft als de tweede helft zijn er aan Legmeervogels
zijde diverse kansen te noteren geweest. Victoria probeerde het met

tie-rip. Na de loop staan vrijwilligers
klaar om de chip in te nemen.
De start van de halve marathon is
om 12 uur, de 10 kilometer om 12:05
uur, de 5 kilometer om 12:10 uur en
de 1,7 kilometer jeugdloop om 12:12
uur. Het parcours is vlak, over verharde (asfalt) wegen en per kilometer gemarkeerd met grote km-borden, per afstand een andere kleur.
Alle lopers kunnen op deze wijze regelmatig controleren of ze nog op
het geplande schema liggen. Vele
vrijwilligers zullen zorgdragen voor
een veilige route. Er zijn verversingsposten op de halve marathon (Bosdijk, na ca. 13 kilometer) en de 10 kilometer (Molen Wilnis, na ca. 6,5 kilometer), voorzien van water en sinasappelen.
De prijsuitreiking vindt plaats in De
Boei, van de 1,7 kilometer om 12:45,
5 kilometer om 13:00, 10 kilometer
om 13:30 en de halve marathon om
14:00 uur. Het prijzenschema is uitgebreid. Op de halve marathon en
10 kilometer zijn er niet alleen geldprijzen voor de dames/heren senioren (t/m 34 jaar), masters 1 (35-44),
masters 2 (45-54), maar ook voor
masters 3 (55+). Voor de winnaar
van de halve marathon, zowel bij de
dames als de heren, een wisselbeker
en een geldprijs bij verbetering parcoursrecord (dames: 1.20.28 uur, heren: 1.11.17 uur). Voor de jeugdloop
en de 5 kilometer zijn er medailles
voor de prijswinnaars.
Tevens is er een tombola met mooie
prijzen op de startnummers. Na de
loop ontvangen alle deelnemers een
sportbon van PK Sport. De uitslagen
worden zo snel mogelijk op
www.uitslagen.nl en
www.ttcdemerel.nl geplaatst.
bij bent. De trainingen vinden plaats
in Sporthal De Scheg aan de Arthur
van Schendellaan 100A.
De inschrijving via de Jeugd Activiteiten Pas is inmiddels gesloten maar wil je toch nog meedoen
bel dan naar Legmeervogels Handbal tel. 06-12207271 / 0297-532751
of mail naar legmeervogels@handbal.nl.

de lange bal, maar had hier tot een
kwartier voor tijd zeer weinig succes
mee. Omdat Legmeervogels meer
wilde dan een gelijkspel, kreeg Victoria dat laatste kwartier wat meer
ruimte om goed te counteren.
Gelukkig bleven de achtergebleven
keeper en verdedigers zeer alert en
voorkwamen hiermee een grotere
domper.
Zo eindigde de wedstrijd zoals deze begon: 0-0, waarbij C junior Nick
Wijnhout in de tweede helft verdienstelijk debuteerde in de B1 junioren
van zijn vereniging.

Valentijn verraste bezoekers
Zijdelwaard met lekkernij
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was het heerlijk winkelen in het overdekte winkelcentrum. Regen en wind geen last
van en er liepen in verband met de (toen nog) naderende Valentijnsdag, twee hartendames die alle bezoekers verrasten met een valentijnlekkernij, hetgeen zeer werd gewaardeerd, door jong en oud.

Kunst op de Kwikstaart
Uithoorn - De afgelopen weken
werd het thema “Kunst” besproken
in de onderbouw van basisschool
de Kwikstaart te Uithoorn. Alle grote namen kwamen voorbij, van Picasso tot Rembrandt. Ook de mooiste kunstwerken verschenen in de
klassen en op de gangen. Houtskooltekeningen en plakwerkjes à la
Mondriaan. Een van de leerlingen
uit klas 2a, Luuk de Ruiter, vroeg
zich af of er ook kunstenaars in zijn
eigen familie waren. Dat kon zijn
moeder bevestigend beantwoorden.

Zijn tante, Astrid van Zelst is namelijk net gestart met haar kunstzinnige praktijk “kleur is kracht”.
Dus bedacht Luuk dat zijn tante dan
wel wat met kunst in zijn klas kon
komen doen. Juf Anne vond dat een
goed idee en zo gezegd, zo gedaan.
Afgelopen maandag kwam Astrid
in klas 2a om een kunstzinnige opdracht te doen met alle leerlingen.
Ze hebben getoverd met de kleuren geel en blauw met zachte pastelkrijt. Door met hun handen in het

Deze maand weer bingoën in
Bilderdijkhof en ‘t Buurtnest
Uithoorn - De bingo-ochtenden en
middagen van Vita en Cardanus worden goed bezocht. De meeste bezoekers, weten inmiddels dat er iedere
maand op beide lokaties bingo wordt
georganiseerd. In het wijksteunpunt
Bilderdijkhof is dat de 3e donderdag

van de maand, dus morgen, donderdag 17 februari, is iedereen weer welkom om een gokje te wagen. Het is
een gezellige ochtend, waar de vrijwilliger weer voor leuke prijzen op stap is
geweest. De kaartjes kosten 0.50 euro per stuk. De zaal gaat om 9.15 uur

pastelkrijt te wrijven ontstonden er
prachtige kleuren groen, waar later weer in getekend werd. Niet alle kinderen vonden het wrijven fijn,
je kreeg er vieze handen van! Maar
dat werd snel opgelost door de handen te wassen.
Voor de kinderen van de Kwikstaart
was het fijn om met het thema kunst
in de klas zo bezig te zijn, maar
kunst is er natuurlijk voor iedereen.
Kijkt u voor meer voorbeelden op de
website www.kleuriskracht.nl.
open, de bingo start om 10.00 uur. In
het Buurtnest organiseert Vita samen
met Cardanus de maandelijkse bingo. Deze vindt iedere vierde woensdag van de maand plaats, dus 23 februari bent u daar ook weer van harte
welkom. Het verschil is dat de bingo
in ‘t Buurtnest ‘s middags is. De zaal
gaat daar om 13.30 uur open, waarna de bingo om 13.45 van start kan
gaan. De middag wordt gedraaid door
enthousiaste vrijwilligers en ook hier
kosten de kaartjes 0.50 euro per stuk.
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Makelaardij Van der Helm
gaat onder eigen naam verder
tie vertaalt zich intussen in NVMHuisgarantie. Kortom, alles wordt
gekopieerd en dan is het verstandig voor één organisatie te kiezen.
Het scheelt behoorlijk wat geld aan
contributie. Dat kan je nu voor eigen activiteiten gebruiken waar onze klanten meer aan hebben. Anita Beck is eveneens makelaar en
die heeft nu ook wat meer vrijheid
van handelen. Alle lijnen komen samen bij Hellen Kluiver die het administratief allemaal perfect bijhoudt.
Samen zijn we sterk gemotiveerd en
we kunnen daardoor ook veel voor
onze klanten betekenen. Alhoewel,
die gemotiveerdheid stond bij ons
al jaren hoog in het vaandel. Wij
willen met onze nieuwe naam nog
meer dan eerst een duidelijk signaal afgeven van wie we zijn en wat
we doen. Verder willen we trachten meer groei te realiseren. Dat is
met de huidige woningmarkt niet
zo eenvoudig, maar we hebben een
sterke marktpositie opgebouwd met
een goed gevulde orderportefeuille. Dus daarmee denken we de slag
wel aan te kunnen.”

Makelaardij Van der Helm gaat onder een nieuwe naam verder. Hellen Kluiver (li.) Jan Willem van der Helm en Anita Beck gaan voor een eigen en effectievere aanpak
Mijdrecht - Makelaar/taxateur o.g.
Jan Willem van der Helm slaat met
zijn makelaardij en beide medewerksters Anita Beck en Hellen Kluiver een nieuwe weg in. Vanaf begin
dit jaar heeft hij een naamswijziging
doorgevoerd aangezien hij ‘ERAmakelaar’ af is. De nieuwe naam is
nu ‘Van der Helm Woning- en Bedrijfsmakelaars B.V.’ Het duurde
even om dit wereldkundig te maken
omdat een en ander eerst duidelijk
op de rails moest worden gezet.
“Als ERA-makelaar geef je je voor
een bepaalde aantal jaren op om
aan die organisatie deel te nemen
en om van het netwerk gebruik te
maken. Maar dat kost je een behoorlijk percentage van je jaaromzet. Die periode liep nu af en wij
hebben besloten geen gebruik meer
te maken van de ERA-organisatie.
Wel blijven we lid van de Nederlandse Vereniging van Makelaars

(NVM), dat blijft ons keurmerk,” aldus een ontspannen ogend Jan Willem van der Helm. “Niet meer deelnemen aan ERA betekent dat we nu
veel meer onze eigen koers kunnen
gaan varen. Bij ERA moet je voldoen
aan een aantal criteria. Je zat daar
eigenlijk een beetje in een keurslijf. De markt echter verandert en
vraagt in bepaalde gevallen dikwijls
om een andere benadering, een andere aanpak die niet des ERA’s is.
Dus moet je meer vrijheid van handelen hebben. En daar hebben we
per 1 januari dit jaar voor gekozen.
Niets ten nadele van ERA, wij hebben er zeven jaar prima mee gewerkt, maar met eigen inbreng denk
ik dat we nu meer kunnen. Daarnaast is het zo dat veel activiteiten
van zowel ERA als de NVM parallel
lopen. ERA was bijvoorbeeld de bedenker van het Open Huis; nu doet
elke makelaar dat. En ERA-Garan-

‘Elke woning is te verkopen’
Makelaardij Van der Helm heeft al
haar klanten en opdrachtgevers inmiddels een brief gestuurd waarin de nieuwe koers wordt aangekondigd en uitgelegd. Behalve de
naamgeving verandert er niets; bestaande afspraken blijven gewoon
gehandhaafd. Ook de vestiging en
het vestigingsadres aan de Herenweg 46 veranderen niet, zo laat Van
der Helm in de brief weten.
Behalve een nieuwe naam heeft
de makelaardij zich eveneens een
nieuw logo en een nieuwe huisstijl
aangemeten. Daar hoort vanzelfsprekend een aangepaste website
bij: www.vanderhelmmakelaardij.nl.
Kernpunten zijn en blijven een onafhankelijke expertise en een betrouwbaar advies bij het kopen, verkopen, (ver)huren en beheren van
(bedrijfs)onroerend goed. De – in
verhouding – kleinschalige makelaardij onderscheidt zich in haar
werk door (nog) meer persoonlijke aandacht en service te verlenen
aan de opdrachtgever. Jan Willem:
“Ons werkterrein is voornamelijk De

Ronde Venen, waar vraag en aanbod zeer verschillend blijken te zijn
in de kernen. Zo hebben wij de laatste twee maanden in Wilnis goede
zaken kunnen doen op de huizenmarkt. Het kwartaal daarvóór waren de resultaten in de andere kernen beter, die op hun beurt nu weer
wat stiller zijn. Er is geen peil op te
trekken. Maar het merendeel van
de aanbieders zijn mensen die eerst
hun bestaande woning willen verkopen alvorens naar iets nieuws uit
te kijken. Heel begrijpelijk, want anders blijf je op dubbele lasten zitten. Ook de banken hebben hun regels aangescherpt. Hierdoor loopt
het allemaal maar langzaam. Maar
dat kan zomaar veranderen. Hoewel ze in dezelfde gemeente liggen
zijn de prijzen van de woningen per
kern toch enigszins verschillend. Zo
zijn vergelijkbare woningen in Wilnis vaak wat hoger geprijsd dan in
Mijdrecht. Dat is opvallend. Wilnis is
kennelijk een gewilde locatie om te
wonen. Al met al ben ik van mening
dat als je realistische prijzen biedt
of vraagt, elke woning nog steeds te
verkopen is.
Daarbij hoef je bepaald geen dief
van je eigen portemonnee te zijn.
Meestal gaat het om de laatste
tien- of vijftienduizend euro. Daar
hangt het vaak om. Als daarover
geen overeenstemming kan worden bereikt blijft het huis meestal
lang in de verkoop staan. Vroeger
kwam dat er na een half jaar wel bij
als de prijs was gestegen. Maar nu
dalen de prijzen alleen maar en het
wordt dan steeds lastiger om zonder restschuld te blijven zitten als
je het huis gaat verkopen. Iedereen
wil dus het onderste uit de kan hebben. Als makelaar moet je momenteel steviger aan de weg timmeren
om het doel voor de klant te bereiken. Er wordt meer creativiteit van
je verwacht. En je moet op z’n tijd
durven adviseren dat de klant het
bod eigenlijk moet accepteren omdat het om het maximaal haalbare
gaat in die specifieke situatie. Dus
toch maar het advies geven om ja
te zeggen tegen een bod. Dat is wel
eens moeilijk om het uit te leggen
en te accepteren. Maar dat is de
uitdaging die we graag aangaan. Ik
heb overigens het gevoel dat toch
meer huizenbezitters bij het aanbieden van hun woning een makelaar
inschakelen. Zij kiezen daarbij dus
eerder voor kennis en kwaliteit, dan
voor een tussenpersoon die het allemaal wel even goedkoop en snel
zal regelen. Voor hen is die markt
nu ook moeilijk. En dat is dan weer
gunstig voor ons.”

IVN-Winternatuurwandeling
over uitbreiding golfpark
Wilnis - Ook in de winter kun je met
stevig schoeisel en warme kleding
genieten van de natuur. Met een winternatuurwandeling van het IVN op
de derde zaterdag van de maand kom
je steeds weer op mooie plekken. Aan
de wandeling is een thema verbonden die de aandacht van de wandelaars richt op een bepaald aspect in
de natuur dat tijdens de wandeling
speciaal aandacht krijgt. Het zijn altijd mooie routes. En met vogelaars
en plantenkenners in het gezelschap
valt er altijd veel te zien. Voor de winterwandeling wordt verzameld op de
parkeerplaats van de begraafplaats
in Wilnis aan de Joh. Enschedeweg
en om 10.00 uur vertrekken de elnemers naar het startpunt van de wandeling. Soms wordt nog een stukje
gebruikt gemaakt van de auto. Om-

streeks 12.30 uur zijn de deelnemers
weer terug. Er zijn geen kosten aan
de wandeling verbonden en aanmelden is ook niet nodig. In overleg met
golfpark Wilnis is voor zaterdag 19 februari wel een heel bijzondere wandeling gepland. De IVN-deelnemers
mogen dan als onderdeel van de winternatuurwandeling over de uitbreiding van het golfpark wandelen. Dan
kunnen ze over de glooiingen van de
fairways de kerktorens van de omringende dorpen zien. Zij zullen ervaren dat de polder niet meer zo laag
en vlak is. Ook zal er aandacht zijn
voor de ontwikkeling van de bovenlanden en het natuurbouwproject St.
De Bovenlanden. Winternatuurwandeling van het IVN: komende zaterdag 19 februari om 10.00 uur vanaf
begraafplaats Wilnis.

Verzamelbeurs in De Meijert
Mijdrecht - Komende zaterdag 19
februari is er weer van 09.30 uur tot
13.00 uur een verzamelaarsmarkt in
Partycentrum De Meijert aan de dr.
J. van der Haarlaan in Mijdrecht.
U kunt er terecht voor postzegels,

munten, ansichtkaarten e.d. en u
kunt er natuurlijk ook voetbalplaatjes ruilen.
Er zijn handelaren aanwezig, en u
kunt snuffelen in de stuiverboeken.
Voor inlichtingen tel. 0297-289322.

Bezoekers Amstelplein verrast
met valentijnsballonnen

Vakantie Bijbel Club:

Niemand is zoals jij!

‘Met de klas de boer op’
in Amstelland-Meerlanden
Uithoorn - Kinderen zijn met hart,
hoofd en handen actief. Het contact
met de dieren is voor veel kinderen
een openbaring. Spannend is het
aanraken van bijvoorbeeld een koe
of kalfje, geit, kip of paard.
De uitleg over de cyclus van mest tot
melk is een onderdeel waarin duidelijk wordt waar ons voedsel vandaan
komt. Maar ook de graswinning, het
nut en de samenstelling van krachtvoer, het nut van mest, het polderbeheer met water, weidevogels en
planten krijgt een plek in deze les
van vier uur. Kortom: door middel
van een rondleiding en diverse opdrachtjes wordt uitgelegd waar onze zuivel vandaan komt en wat er al-

lemaal komt kijken bij de verzorging
van de dieren en de gewassen. In de
regio Amstelland-Meerlanden is er
een aantal boerderijen dat uw klas
wil laten kennismaken met het leven
en werken op de boerderij. Alle bedrijven zijn gecertificeerd en de begeleiders zijn getraind. Onder begeleiding van de boer en boerin wordt
een 4 uur durend bezoek voor de
groepen 4 t/m 8 gratis door de provincie Noord-Holland aangeboden
waar bovenstaande vragen worden
beantwoord. De school dient alleen
wel zelf het vervoer te regelen en
begeleiding om de kinderen ook in
groepjes te laten werken.

Nieuw bij Amstelhof Sport
& Health Club: SH’BAM
Regio - Maak kennis met eenvoudige, maar geweldig leuke
dansmoves.
SH’BAM is de perfecte manier om
in vorm te komen en je ‘inner star’ te
laten stralen, zelfs als je al wat danservaring hebt.
Je danst op populaire hits die hoog
in de hitlijsten staan, klanken die te
horen zijn in de meest trendy discotheken over de hele wereld, de
beste classics die door remix in een
nieuw jasje zijn gestoken en natuurlijk de meest swingende Latin beats.

Dit maakt SH’BAM tot een workout
die ultrafun en gezellig is.
Elke 45-minuten durende SH’BAM
les is levendig, uniek en afwisselend.
SH’BAM is te volgen op:
- Maandag, 10.15 -11.15 uur
- Woensdag, 21.00 - 22.00 uur
- Donderdag, 13.00 - 14.00 uur
- Vrijdag, 19.30 - 20.30 uur
Keer uitproberen?
Geen probleem!
Meld je aan via
www.amstelhof.com/dagpas

Uithoorn - Donderdag 24 februari is er weer Vakantie Bijbel Club in
Uithoorn in het Gebouw van de ECG
aan Herman Gorterhof 3.

komt poppentheater Jottem met een
geweldige voorstelling. Alle kinderen van de basisschool zijn uitgenodigd om deze dag mee te maken.

Dit jaar een hele dag van 10.00 tot
15.00 uur met als thema “Niemand
is zoals jij”.

De toegang is gratis en ook de
lunch wordt verzorgd.
Dit alles wordt georganiseerd door
een interkerkelijke werkgroep VBC.

’s Morgens wordt geluisterd naar
een verhaal uit de bijbel en zijn er
workshops. Tussen de middag is er
een lunch met elkaar en ’s middags

Voor meer informatie: Els Dubbelman, tel. 0297 521282 of Monique
Visser, tel. 06 21606316.
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 12 februari werden de bezoekers van Winkelcentrum Amstelplein alvast verrast voor Valentijn met een originele valentijnsballon, die zelfs op verzoek ‘gemaakt’ werd. De winkeliers maakten
hiermee duidelijk naar hun klanten toe dat zij hun steeds terugkerende bezoekjes aan hun centrum zeer waardeerden.

Halverwege vierde
parencompetitie bij BVU
Jongerenkoor Progression
houdt een Sing-Along
Regio - Heb je zingen altijd al leuk
gevonden én ben je 12 jaar of ouder?
Dan is dit de ideale gelegenheid om
het uit te proberen en met Jongerenkoor Progression mee te komen
zingen! De Sing-Along zal worden
gehouden in de R.K. kerk aan het
Driehuisplein 3, in Mijdrecht. Vanaf 13.30 uur staat de koffie of thee
klaar en om 14.00 uur wordt gestart met repeteren. De liedjes worden geoefend die ‘s avonds tijdens
de viering met z’n allen ten gehore
zullen worden gebracht. Tussendoor
zal natuurlijk een pauze worden gehouden met wat te drinken en iets
lekkers. Daarna gaan de koorleden
weer vrolijk door met oefenen en
aan het eind van de middag houden ze een generale repetitie. Rond
17.30 uur wordt ervoor gezorgd dat
er soep met lekkere broodjes klaarstaat. Om 18.30 uur gaan zij met zijn
allen weer de kerk in om vast wat in

te zingen en om 19.00 uur zal de viering beginnen. Na de viering is er uiteraard nog koffie/thee en gelegenheid om gezellig na te praten. Het
lijkt Jongerenkoor Progression erg
leuk als er zoveel mogelijk mensen
meedoen! Jij komt toch ook? Dus,
heb je zin om met hen mee te zingen, geef je dan op vóór 1 maart via
het volgende mailadres: jongerenkoorprogression@gmail.com Heb
je nog vragen dan kun je altijd even
contact opnemen met Marieke van
Remmen (dirigente) 06-48274441.
Het koor ziet je graag op zaterdag
12 maart om 13.30 uur om er met
z’n allen een heel gezellige middag
en mooie avond van te maken! Wil
je liever niet meezingen, maar wel
naar het resultaat komen luisteren?
Dat kan natuurlijk ook! Je bent dan
van harte welkom, de viering begint om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.

De Kwakel - Op maandag 7 februari speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) de 3e ronde in de 4e
parencompetitie. De uitslagen:
A-lijn:
1. An & Bert Pronk en
Huib van Geffen &
Lambert Koeter
57,74%
3. Hans Wagenvoort &
Nico van der Meer
57,14%
4. Ada Keur & Marion Wiebes
en Ans Breggeman & Lia Guijt 56,85%
6. Marineke Lang &
Martin Kok
52,98%
7. Loes Kroon & Theo Vermeij 52,68%
8. Kokkie van den Kerkhoven &
Corry Smit
50,00%

B-lijn:

1. Hennie & Sierk Goedemoed 61,00%
2. Riki Spook & Hans Geels
57,50%
3. Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem
56,50%
4. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
53,50%
5. Greetje van den Bovenkamp &
Henny Westendorp
52,92%
6. Ineke Hilliard &
Benjamin Klooster
52,50%
7. Monique Verberkmoes &
Corry van Tol
52,00%
8. Marijcke &
Gouke van der Wal
51,50%

9. Cees Harte & Jan Visser

50,83%

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

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Da Capo’s Popkoor organiseert
het jaarlijkse ‘Sing-In’
Uithoorn - Op zaterdag 26 maart
aanstaande organiseert Da Capo’s
Popkoor weer de jaarlijkse zangworkshop tussen 09.30 en 17.00 uur
in The Mix in Uithoorn.
Aan deze “Sing-In” is iedereen die
van zingen houdt, goede stem of
niet, welkom om deel te nemen.
Aanmelden kan via de site
www.popkoor.nl.
Sing-In
De workshop zal professioneel worden begeleid door de vaste dirigent
Floor van Erp en pianist Colijn Buis.
Er kunnen ongeveer 50 mensen
deelnemen. (Eenvoudige) choreografie is in handen van Karin Koers.
Tijdens deze workshop zullen, samen met de vaste koorleden, een
aantal bekende popnummers worden ingestudeerd.
Aan het einde van de middag zullen de deelnemers samen met de
vaste koorleden een optreden geven en deze nummers ten gehore
brengen. Voor dit optreden mogen
familie, vrienden, buren en kennis-

sen worden uitgenodigd! Bladmuziek en oefen-CD’s zullen enkele
weken van tevoren aan de deelnemers worden verstrekt. De kosten
voor deze supergezellige en leerzame dag bedragen 32,50 euro, inclusief koffie/thee, flesjes water om de
keel gesmeerd te houden en lunch.
Het koor
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 60
zangers en zangeressen tussen de
20 en de 50 jaar die allen een passie delen: het zingen van Popmuziek. Het koor bestaat 17 jaar en
staat sinds 2001 onder leiding van
dirigent Floor van Erp. De vaste begeleider van het koor is pianist Colijn Buis. Het koor zingt popmuziek
vanaf de jaren 60 tot heden, zowel
Nederlands- als Engelstalig.
Bijgestaan door wisselende regisseurs brengt Da Capo’s Popkoor jaarlijks een eigen showproductie op de planken, een spetterende combinatie van 5-stemmige
zang, verhaallijn, kostuums en choreografie! Het koor werkt regelma-

tig mee aan benefietvoorstellingen
en treedt enkele malen per jaar op
bij (bedrijfs-)evenementen en festivals. Ook kan het koor terugkijken
op diverse televisieoptredens met
bekende artiesten en meet het koor
zich regelmatig met andere koren
op korenfestivals.
De repetities voor de aankomende
productie die eind van dit jaar zal
worden uitgevoerd zijn inmiddels
begonnen. De kaartverkoop voor
deze concerten zal in het najaar van
start gaan.
Nieuwe leden
Da Capo’s Popkoor heeft plaats
voor nieuwe leden in alle stemgroepen. Mensen die bij het koor willen komen zingen kunnen vier keer
mee repeteren en doen daarna een
auditie.
Voor meer informatie kan men terecht bij www.popkoor.nl en bij bestuurs- en koorleden Esther Visser,
Erna de Lange en Suzanne van Dishoeck op het volgende e-mailadres:
dacapo.popkoor@gmail.com

Armeense kinderen krijgen
dansles bij danscentrum Colijn
Uithoorn - Eindelijk was het dan zover! De groep van 20 Armeense kinderen die gedurende bijna 4 weken
in Nederland verbleven, mochten afgelopen donderdag een dansles volgen bij Danscentrum Colijn o.l.v. docente Merel Schrama.
Deze kinderen zijn naar Nederland
gebracht door initiatiefnemer Pax
kinderhulp Nederland. Het is de bedoeling deze kinderen, die het van
huis uit niet zo breed hebben en dat
is nog zwak uitgedrukt, een geweldige tijd in Nederland te bezorgen. Zij
verblijven in verschillende gastgezinnen en ondernemen diverse activiteiten, soms met de gastgezinnen
en hun kinderen en soms met alleen
de Armeense vriendjes en vriendinnetjes.
High School Musical
Docente Merel had een stuk gekozen uit High School Musical; dit omdat deze musical toch heel bekend
is in de wereld én omdat je gewoon

heel erg vrolijk van de muziek wordt.
Bij navraag, met behulp van een tolk,
bleek dat slechts een paar kinderen
op de hoogte waren van de musical.
Het plezier was er echter niet minder om. Zelden heeft het Danscentrum zoveel stralende koppies bij elkaar gezien!!
De kinderen deden zeer fanatiek mee
en met behulp van de tolk, die ook
meedanste, kwam de choreografie
dik in orde. Het grappige was dat docente Merel telde in het Engels; vervolgens gingen de kinderen gewoon
over op hun eigen taal! Dit was erg
hilarisch om te zien en te horen. Natuurlijk kregen alle kinderen nog wat
lekkers te drinken in de pauze, daarna nog even aan het werk. De choreografie moest natuurlijk af want zij
zouden deze dans presenteren op
het eindfeest, afgelopen vrijdag. Aan
het einde nog even de ‘stopdans’; de
muziek loopt, de kinderen dansen
maar wanneer de muziek wordt stop-

gezet moeten ze allemaal stil staan.
Degene die het laatste stilstaat is af
en mag gaan zitten. Bij veel Nederlandse kinderen is deze dans een
grote hit maar bij de Armeense kinderen ging het dak eraf! Wat een fanatisme, iedereen wilde natuurlijk de
jury zijn. Het was één groot feest. Deze kinderen zijn afgelopen zondag
weer naar Armenië vertrokken. Volgend jaar komt er weer een nieuwe
groep kinderen naar Nederland en
ook volgend jaar zullen deze kinderen weer een dansles aangeboden
krijgen door Danscentrum Colijn!
Oproep!
Stichting Pax kinderhulp Nederland
heeft veel behoefte aan gastgezinnen; hoe meer gastgezinnen hoe
meer kinderen er naar Nederland
kunnen komen. Heeft u belangstelling? Neem dan eens contact op met
deze stichting en geef deze kinderen een geweldige tijd in Nederland.
www.paxkinderhulp.nl.

Bij Cardanus draait alles om mensen

U doet toch ook mee aan ‘NL DOET’
op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart?
Uithoorn - Samen met maatschappelijke organisaties organiseert het
Oranjefonds dé grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NL DOET zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit
om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken. Belangstellenden -zowel individuen als groepen- kunnen zich hiervoor inschrijven om zo vrijwillig de handen uit
de mouwen te steken en kennis te
maken met vrijwilligerswerk.

Inmiddels zijn in Uithoorn de volgende klussen aangemeld:
- Opknappen van de volière van
Kinderboerderij ‘De Olievaar’
- Meehelpen met de Sportclinic op
de brede school in de Legmeer
- Een rolstoelvriendelijk pad aanleggen bij Kinderboerderij ‘De Olievaar’
- Verwendag voor ouderen uit de
wijk (bij wijksteunpunt Bilderdijkhof).
Kijk op www.nldoet.nl en schrijf u in
voor één van de aangemelde klus-

sen.
Vrijwilligersorganisaties
kunnen
nog altijd eenmalige klussen of activiteiten aanmelden.
Wilt u met uw organisatie of vereniging een extra activiteit organiseren
of heeft u een klus waar u maar niet
aan toekomt en heeft u zich nog
niet aangemeld? Grijp dan nu uw
kans! Dit kan via www.nldoet.nl.
Iedereen in Uithoorn wordt uitgenodigd om in 2011 ook mee te
doen met NL DOET!

Blues @ The Mix in Uithoorn
Uithoorn - Wolfpin, met als gitaarwonder Marcel Scherpenzeel, bestaat uit drie geweldige talentvolle
muzikanten.
Op zaterdag 19 februari staat dit explosieve trio op het podium van The
Mix in Uithoorn. Bikes ’n Blues organiseert deze avond in samenwerking met The Mix. Marcel Scherpenzeel staat al jaren bekend als
één van de beste slide-gitaristen van Nederland. Met zijn band
heeft hij al op menig Bluespodia gestaan in Nederland. Zelfs de Melkweg en Paradiso is geen onbekend
terrein voor deze ‘guitar master’. Tijdens tribute-avonden van onder anderen Rory Gallagher, Lester Butler en Stevie Ray Vaughan is hij een
veelgevraagd muzikant. En als enige
in Nederland heeft hij de eer om te
spelen met Gerry McAvoy & Brendan O’Neill, leden van Rory Gallagher’s band. Verder heeft Marcel gespeeld met: Dave Gonzales (The Paladins - USA), Ron Hacker (USA),
Tineke Schoenmaker (NL), The Juke
Joints (NL), The Marble Tones (NL),
The Hoax (UK) en nog vele anderen.
Festivals
Ook was hij te zien op vele festivals als Jimi Hendrix Revival Festival
(Germany), Enniscorthy Blues Festival (Ireland), Open Air Am Bergen
(Germany), Harley Davidson Super
Rally (Belgium), Paaspop (NL), Bospop (NL). Marcel, geïnspireerd én ‘n
groot bewonderaar van Mister Rory
himself, haalt tijdens ‘n optreden al-

tijd het maximale uit zichzelf maar
ook uit de band én het publiek.
Inmiddels heeft hij al vijf Cd’s op
z’n naam staan, en niet te vergeten Marcel’s bijdrage op de CD, Let
it Roll, van de alombekende Juke
Joints. Na het magistrale optreden,
inmiddels al twee keer in ‘n bomvolle Kade in Zaandam van Marcel met
de originele bandleden van Rory,
heeft hij bewezen de beste vertolker
te zijn van de ‘Rory Blues’!!
Ook in o.a. Ierland en Duitsland is
de naam Marcel Scherpenzeel niet
geheel onbekend. Menigmaal opgetreden bij de oosterburen, en

de oversteek gemaakt richting Ierse pubs, waardoor hij definitief ook
dáár zijn naam in het bluescircuit
heeft vastgezet. Henk Schutten de
vaste basgitaris van Wolfpin, is samen met Maarten Witsel, een van
Marcel’s favoriete drummers, de
ijzersterke basis in deze fantastische live-band.
Wolfpin verlaat het podium pas met
‘n goed gevoel als de zaal ‘plat’ gespeeld is.
Aanvang 21.00 uur in The Mix tegenover de Thamerkerk in Uithoorn.
.Showtime 22.00 uur en entree 5 euro.

Leuke prijzen te winnen bij
jarige knipsalon Care for Hair
De Kwakel - Vrijdag 18 februari viert Knipsalon Care for Hair aan
de Kerklaan 5 haar vijfjarig bestaan.
Samen met haar collega hairstylistes Edith Blom, Marijke van Diemen
en ‘good old’ Linda van Rijn wil eigenaresse Martine Lauwers dat samen met haar trouwe klanten vieren. Wie deze maand bij de knipsalon een haarbehandeling ondergaat
dingt mee naar mooie prijzen in de
vorm van bodyproducten, make-up,
hairstyling enzovoort.
“De bedoeling is wel dat men dan
zijn naam, adres en telefoonnummer op een formuliertje moet invullen, omdat dit dan mee doet bij het
trekken van een prijs ‘uit de ton’. De
aard van de prijs wordt afgestemd
op de persoonlijke smaak en uiterlijk
van de winnaars. Op die manier kan
de betreffende persoon er maximaal
plezier en nut van hebben. De waarde van de prijzen varieert tussen de
30 en 130 euro. We voegent ook enige metamorfosebonnen toe aan het
prijzencircuit die recht geven op een
keer gratis te worden geknipt en/of
gekleurd,” vertelt Martine die in haar
knipsalon met alle trends en haarmode meegaat. De klant kan krij-

gen zo hij of zij het hebben wil. Dat
is Knipsalon Care for Hair ten voeten uit die in de letterlijke zin van
het woord een perfecte haarverzorging biedt aan mannen en vrouwen,
jong en oud en vanzelfsprekend ook
kinderen. Een haarverzorgingsalon
voor het hele gezin die gespecialiseerd is in knippen, kleuren, krullen
en kappen. Care for Hair is er voor
bestaande en traditionele kapsels,
maar ook voor nieuwe kapsels met
een nét iets ander kleurtje en voor
het beste permanent!
Nieuw: Chi haarproducten
Omdat het team van Care for Hair
alle ontwikkelingen op haarmodegebied in het oog houdt, worden
ook de klanten daarvan regelmatig
op de hoogte gehouden. Die profiteren dan als eerste van bijvoorbeeld
nieuwe trends en haarproducten.
Martine: “Nieuw bij ons is het gebruik van ‘Chi’ haarproducten, puur
natuur in kleur zonder ammonia in
de vorm van zijdeglans. En het is niet
vet. Het leent zich bij uitstek om te
worden gebruikt in combinatie met
onder andere de stijltang en de krultang. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het integreren van ech-

te haarstukjes die in allerlei kleuren
verkrijgbaar zijn. Het geeft een sprekende kleur aan het haar waarbij het
lijkt of het een stukje gekleurd eigen
haar is. Wij gaan daar heel creatief
mee om en je kan gerust stellen dat
wij op basis van glans een ster zijn in
kleuradvies.”
Behalve voor regelmatige haarverzorging, inkleuren en permanents
kan men bij Care for Hair ook terecht voor gelegenheidskapsels als
men zich op een aantrekkelijke en/
of passende wijze wil presenteren
bij recepties, huwelijksvoltrekkingen
(bruidskapsels), begrafenissen, jubilea, sollicitatiegesprekken, schoolfeesten, glitterfeesten, snowparties
en zo meer.
Bij Care for Hair wordt in principe op
afspraak gewerkt. Maar wie er toevallig op een rustig moment binnenstapt, kan erop wachten dat hij of zij
binnen de kortste keren een haarbehandeling op maat krijgt met als resultaat gegarandeerd mooi haar! En
daarbij kan men ook nog een keer
in de prijzen vallen! Het is dus zeer
de moeite waard een dezer dagen
een afspraak te maken met Care
for Hair. Om (ook) het feestje mee
te vieren…

2e katern
Qui Vive meisjes D1 5e
bij NK zaalhockeyen

De Kwakel - Na een gewonnen
districtskampioenschap was Qui Vive MD1 een nieuwkomer op dit Nederlands Kampioenschap. Qui Vive moest de 1e wedstrijd aantreden

tegen de Graspiepers uit Drachten. Al na een paar minuten bleek
dat een lastige wedstrijd zou worden. De speelsters van Qui Vive kregen kansen, maar een uitstekende

keepster en het houtwerk hielden
het doel schoon. In 3 tegenaanvallen was het 0-3. Ongelooflijk maar
waar. Met steun van de fantastische
supportersschare bleven de meiden

knokken en in de 2e helft kwamen
ze nog terug tot 2-3, maar het ontbrak aan tijd om de gelijkmaker te
maken. Wat een tegenvaller.
Gewonnen
De 2e wedstrijd moest dus gewonnen worden van HDM uit Den
Haag. Deze tegenstander was onlangs nog verslagen en iedereen
had het vertrouwen dat we deze
wedstrijd wel gingen winnen. We
kregen weer kansen, maar wat vele voorgaande wedstrijden wel lukte ging nu mis. Geen doelpunten en
na het 1e tegendoelpunt geen rust
meer in het spel. HDM was wel in
vorm en strafte alle fouten direct af.
Weer 0-3 en al het vertrouwen weg.
Uiteindelijk werd het 1-4 en waren we uitgeschakeld voor de finaleplaats. De fans en ouders waren
nog steeds trots, maar de speelsters
waren echt teleurgesteld.
Laatste
De laatste wedstrijd voor de 5e/6e
plaats wilden de speelsters nog 1
keer laten zien dat ze wel konden
winnen. Het begin was veelbelovend en na een 2-0 voorsprong leek
het goed te gaan, maar in een paar
minuten stond het weer 2-2. Uiteindelijk kwamen ze via een snelle
aanval 2 minuten voor het einde op
3-2 en was de 5e plaats een feit. Ze
gingen voor de 1e plaats, maar vandaag zat er niet meer in. Dat uiteindelijk HDM het toernooi in de finale van Graspiepers won was een
pleister de wonde dat ze in een sterke poule zaten. De meisjes van D1
hebben met het behalen van de 5e
plaats een fantastische prestatie
geleverd en mogen terugkijken op
een erg goed zaalhockeyseizoen.

Winst en verlies in 1 week Atalante JB1
Vinkeveen - Afgelopen woensdag
moest Atalante JB1 de 1e wedsrtijd
van de week spelen uit tegen VCH
JB3 in Hoofddorp.
De tegenstander die in de onderste regione staat van de competitie moest dan ook geen probleem
zijn voor het toch wel wisselvallige
Atalante JB1. De wedstrijd begon
dan ook in de eerste set al gelijk
de juiste kant op te gaan voor Atalante met een makkelijke 16-25, en
ook de tweede set was eigelijk niet
al te spannend met zelfde stand als
de eerste set 16-25. Omdat Atalante het te gemakkelijk had begon ook
het spel daar naar te staan met als
gevolg veel fouten en gemis van felheid en naar een rommelige winst
van 24-26, maar goed met de 3 punten op zak toch met een goed gevoel terug naar Vinkeveen. De vrijdag was een ander verhaal uit tegen
VIP JB1 de koploper en helemaal
naar Purmerend.

Daar aangekomen in het kleine halletje begon Atalante wat nerveus
aan de wedstrijd tegen een tegenstander die groot en sterk was. De
eerste set ging dan ook met veel
harde smashes en services naar VIP
toe met 25-11. In de tweede set wilde Atalante toch zoeken naar de
ruimte die de tegenstander gaf, ze
speelde toch veel zelfde aanvallen
maar dat was makkelijker gezegd
dan gedaan zlefs met lekkere bloks
van Atalante werd het 25-13 voor
VIP. De derde set was dan ook alle
spanning en ontzag voor de tegenstander verdwenen en kon er eindelijk lekker vrij worden gespeeld, de
tegenstander begon ook wat makkelijker te spelen wat Atalante toch
veel kansen bood om een setje te
pikken van de koploper. Jammer genoeg maakte Atalante toch een paar
foutjes teveel en ging ook de derde
set naar VIP met 25-19. Dus met een
3-0 verlies terug naar Vinkeveen en

op maken voor aankomende week
waar weer wedstrijd staat gepland
op vrijdag 18 februari thuis in de

lijk en verwonderlijk.Geke Ludwig
en Margo Zuidema eindigden als
derde met 56.85%. Dan de competitie: In de A eindigden als eerste
van vier: Geke Ludwig/Margo Zuidema, met gemiddeld 54.61%. Greet
Overwater/Guus Pielage als tweede met 54.36%, Gerda Bosboom/
Nel Hamelijnck derde met 54.35%
en Trudy Fernhout/Rita Vromen als
vierde met 54.29%. Zoals ik al zei:
het scheelt(de) allemaal bar weinig, tienden van procenten maar
toch: De eer is voor Geke Ludwig
en Margo Zuidema, zij zijn de winnaars van deze competitie. Gefelici-

Magere opkomst bij BVK
De Kwakel - Slecht 39 paren bevolkten de Dorpshuis Arena in De
Kwakel afgelopen donderdag en
daar zaten nog diverse combinatieparen bij. Of het aan het weer lag of
aan andere zwaarwegende omstandigheden is niet geheel duidelijk,
maar het was wel opvallend rustig
in de zaal. Kitty en Huub van Beem
voelen zich in dit soort omstandigheden blijkbaar prima op hun gemak, want zij gingen deze avond
in de A lijn met de denkbeeldigde
bloemen voor de nummer 1 aan de
haal met een score van 62%. Rina
van Vliet en Gerda Bosboom verstevigden hun koppositie in de totaalstand aanzienlijk door nu 2e te worden met 56,88%.
Zij voeren die totaalstand aan met
57,13% gemiddeld en dat is bijna
2,5% meer dan de huidige nummers
2 Eefke Backers en Marianne Kamp.
De rest staat op een nog grotere
achterstand. Anneke Karlas en Jaap
Verhoef noteerden eindelijk weer
eens een fatsoenlijke score en wel

56,25% en daarmee werden zij 3e.
Zij zijn echter nog allesbehalve veilig.Andre Verhoef had moest op het
laatste moment afhaken en hij werd
vervangen door Adie Voorn, die met
Dick Elenbaas echter geen potten
kon breken, waardoor zij troosteloos
onderaan eindigden met 40,1% en
zo kelderden naar de 5e stek op de
totaalranglijst.
B lijn
In de B en de C lijn scoorden de winnaars exact gelijk en wel 63,54%. In
de B lijn werd die prestatie op tafel
gelegd door Loes en Frayo Fritschy,
die een aanzienlijk gat sloegen met
de concurrentie en weer uitzicht
hebben op promotie. Op zoals gezegd eerbiedige afstand volgden 2
paren met een score van 56,6% en
wel Truus en Piet Langelaan en Piet
v.d. Poel en Gerard de Kuyer. Bovenaan in de totaalstand is het ongekend spannend. Atie en Wan Overwater gaan aan kop met 54,03% en
op precies 0,01% hijgen Roel Knaap

Uithoorn - Ja daar gingen we weer
met 3 meiden en 3 jongens op weg
naar Huizen. De meiden waren
Susan, Lotte en Juna en de jongens
Vincent, Koen en Max. 6 wedstrijden
per persoon stonden er op het programma in 4 verschillende klassen.
Koen beet de spits af of was het het
spits, wat maakt het uit als we maar
prijzen gaan pakken. Vol vertrouwen
ging iedereen van start zelfs het
meegekomen publiek had het naar
hun zin in die warme hal. Halverwege hadden we al zicht op een aantal podiumplaatsen maar konden
we dat vasthouden? Voor een aantal
onder ons lukte dat nou net niet. Juna kwam tot een derde plaats, Koen
en Susan werden 4e in hun poule.
Vincent moest genoegen nemen
met een 5e plaats bij de jongens
in poule c. Maar Lotte maakte het
echt waar. Met de laatste wedstrijd

kwam ze tot 23 punten en dat was
er net één meer dan de nummer 2.
Dus kampioen in de c groep, geweldig de beker was binnen.
En dan vergeten we nog een klein
leuk jongetje in het groen, Max is
zijn naam , 4 weken is hij nu bezig
met een racket en een shuttle onder begeleiding van Hans, we zullen hem maar noemen. Want in de
zaal dacht Eric er anders over. Hij
pakte mooi de tweede plaats bij de
jongens in poule J. Vol trots konden we huiswaarts keren, 2 bekers
gingen mee naar Uithoorn. Om terug te komen op de kop, je maakt
er een shuttle van en slaat hem met
350km/u naar elkaar.
Op naar het volgende toernooi dan
hoort u weer van ons en mij, een
trotse begeleider van de jeugd van
badmintonvereniging Spaceshuttle
uit Uithoorn.

Zinderende finale
Quakeltoernooi
De Kwakel - Een van de grootste
zaalvoetbaltoernooien van de regio,
het Quakeltoernooi, beleefde zaterdag voor de 25ste keer haar finale.
Vooral bij de heren bleef het tot de
laatste minuut zeer spannend.
Bij de dames hadden CSW New
Deco, Futsalmutsen, Pizzeria Pappagallo en TV Koeriers zich geplaatst voor de finale. New Deco begon tegen Futsalmutsen, die
halverwege op achterstand kwamen. Deco speelde de wedstrijd uit
en won met 2-0. Pappagallo en TVK
speelden een boeiende halve finale, waarin TVK met een hard schot
de winst binnen haalde. De strijd
om de 3e plek werd een Kwakelse
aangelegenheid, waarbij Pappagallo op voorsprong kwam, maar Futsalmutsen bleef knokken. In de laatste minuut voorkwam de lat de gelijkmaker. De finale ging tussen Deco en TVK, met veel speelsters van
CSW. Over en weer waren er kansen, maar Deco opende de score.
TVK maakte vlak voor tijd gelijk, zodat penalty’s de beslissing moesten
brengen. New Deco had de zenuwen het best onder controle en won
de finale. Uitslag: 1. CSW New Deco
2. TV Koeriers 3. Pizzeria Pappagallo
4. Futsalmutsen.

Spannend
De poule van de heren was ongekend spannend met veel goed voetbal. Dynojet streed voor wat het
waard was, maar kon helaas niet
winnen. Het jonge Prohand had
nogal eens pech en wist eenmaal te
winnen. De strijd om de eerste plek
ging deze avond tussen Intro, Nappies en Mantel Makelaars. De jonge ploeg van Intro bleek een openbaring deze avond, maar kwam
net tekort voor de bovenste stek.
In de allerlaatste wedstrijd zou bekend worden wie zich winnaar van
het Quakeltoernooi mocht noemen.
Nappies moest winnen om eerste te
worden en in een ongekend spannende wedstrijd zag het hier lange
tijd naar uit. Nappies kwam tot twee
maal toe op voorsprong, maar zag
Mantel weer gelijk komen, die aan
de uiteindelijke 2-2 genoeg hadden om eerste te worden. Uitslag: 1.
Mantel Makelaars 2. Nappies 3. Intro Personeel 4. Prohand 5. Dynojet.
De organisatie kan terugzien op een
mooi toernooi en wil een ieder die
dit mede heeft mogelijk gemaakt
hartelijk bedanken. Zelf stopt de organisatie er na 25 jaar mee, maar
wensen zij hun opvolgers veel succes met de organisatie van het Quakeltoernooi.

Gezellige snertdrive in De Kwakel

Bridgevereniging Hartenvrouw
Aalsmeer - Dinsdag 8 februari
werd de laatste zitting van de derde competitie gespeeld. In de A, met
zestien paren, werden Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck eerste met
59.52%. Ted Brand en Alice Oostendorp, vorige week al zo goed, nu
briljant!, eindigden als tweede met
58.33%.Vergeef mij mijn opmerking
van vorige week over uw wankele positie (nou ja had wel een beetje gelijk) in de A. Uw krachtsinspanningen de laatste twee weken zijn
niet voor niets geweest: U blijft in de
A.! Compliment!. Ach ja des bridgespels wegen zijn ondoorgronde-

Boei tegen VCH JB2 om 19.00 uur,
dus kom eens kijken op de vrijdag
in de Boei bij Atalante Volleybal.

Wat doe je met een stukje
kurk en 16 ganzenveren

teerd dames!. Helaas moeten de onderste vier de A verlaten, tja dat zijn
de regels en dat is het spel: Froukje Kraaij/Anneke van der Zeeuw,
Gertrude Doodkorte/Floor Janssen,
Eugenie Rasquin/Riet Willemse en
Annet Roosendaal/Rini Tromp treffen dit “droeve lot”.
B lijn
In de B, met eveneens zestien paren, werden Kokkie van den Kerkhoven/Corrie Smit eerste met
68.45%! Ans Pickkers en Loes
Wijland volgden als tweede met
61.01%. Derde werden Trees Eller-

en Greet de Jong in hun nek. Aan
de onderkant van de daguitslag vinden we Tiny en Adriaan Kooyman.
Adriaan was de week ervoor nog
op de Weissensee geweest om daar
zijn rondjes op het ijs te draaien en
toen Cor dan ook 36,46 liet horen
dachten we eerst dat het een rondetijd was, even later dat het wellicht zijn
lichaamstemperatuur was, maar het
bleek toch echt zijn score te zijn en
daarmee sloten Adriaan en Tiny de
rij. Een paar dagen later bleek echter
dat dit slechts een opmaat was voor
het echte werk. Zoals gezegd ook
de in C lijn een score van 63,54% en
die was er voor Henk Poll en Wim
Maarschalk. Ook Lous Bakker en
Hans Elias hadden weer eens succes, want zij werden 2e met 60,76%.
Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma eindigden opnieuw op een vermeldenswaardige positie en wel de
3e met 55,6%. Die kunnen de koffers pakken voor een reis naar de
B lijn. Met nog 2 speelavonden voor
de boeg begint de spanning toe te
nemen. Wij zijn hier het best tegen
bestand? De tijd zal het leren.

broek en Mita Maas met 54.46%.
De eindstand van de competitie B
ziet er als volgt uit: Kokkie van den
Kerkhoven en Corrie Smit eindigden
als eerste! (vorige week vierde) met
58.11% gemiddeld. Zij passeerden
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar
(de gedoodverfde eerste) die eindigden als tweede met 56.85%. Reina Slijkoord/Renske Visser werden
derde met 56.85%. Thecla Maarschalk en Rees van der Post sluiten
de rij promovendi met 56.76%. Van
harte welkom in de A dames!. Volgende week begint de tweede ronde van de laddercompetitie. “Traditiegetrouw” wordt hier geen verslag
van gemaakt: tijd voor een kort reces vind ik. Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris
Mieneke Jongsma, telefoonnummer
0297-565756.

De Kwakel - Het was bepaald geen
snertweer afgelopen zondag, maar
toch hadden 60 bridgers de weg
naar Dorpshuis De Quakel gevonden om daar met elkaar de strijd
aan te binden aan de brigetafel.
Voor de meesten was het bridgen
feitelijk bijzaak, zij kwamen voor de
snert na afloop en zij kregen daar
geen spijt van. Organisator en animator Cor Hendrix had 2 lijnen samengesteld, een A lijn van 14 paren
en een B lijn van 16 paren.
Over hoe de spellen in de B lijn
verdeeld waren kan ik geen zinnig woord schrijven, maar in de A
lijn zaten heel veel boeiende spellen met aparte verdelingen. Omdat
er diverse gelegenheidsparen aanwezig waren leidde dat nogal eens
tot biedmisverstanden en dat gaf
weer mooie scores. Dat ook bij bridgen het thuisvoordeel een rol speelt
blijkt wel uit de uitslag, want zowel
in de A als de B lijn spelen de winnaars gewoonlijk op donderdagavond hun competitiewedstrijden
in De Kwakel. In het verslag van de

Ontknoping nadert bij
viertallen BV De Legmeer
Uithoorn - Met nog één zitting te
gaan lijken de kaarten geschud
voor wat betreft de eerste plaatsen
in de drie viertallen lijnen. Om de
tweede en derde treden van de ere
podia wordt echter nog volop gestreden en is nog niets zeker.
In de A- lijn zette Lesmeister met
een afgetekende eerste plaats van
25 punten de concurrentie op vrijwel onoverbrugbare afstand met
hun totaal van 122. De achtervolgers Schavemaker en Timmer bleven beiden op 15 punten steken
en hebben nu respectievelijk totalen van 108 en 105. Lesmeister moet
dus echt wel door het ijs zakken om
de eindoverwinning te missen! Team
ten Brink maakte eindelijk weer iets
van zijn faam waar door met een
tweede score van 21 punten wat
beter in de rangschikking te komen.

Ook team Visser liet even zien het
toch ook te kunnen, nu een keurige
derde plaats met 18 punten. Om Cobie Bruine de Bruin en de haren nog
in te halen lijkt het eindschot toch
iets te laat.
B lijn
In de B- lijn bleef de afstand tussen
de Jonge en van der Roest gelijk.
Beiden teams scoorden een top van
25 punten en kwamen daardoor nog
vaster op de plaatsen 1 en 2 met totalen van 126 en 112.
Breggeman/van Schaick en team
van Liemt wisselden weer eens stuivertje. Nu deden eerst genoemden
goede zaken met een vierde plaats
van 20 punten wat hun totaal op
101 en de voorlopige derde plaats
bracht. Van Liemt had een “off evening” met slechts 6 punten. Glou-

BVK van deze week staat o.a. te lezen dat Adriaan
Kooyman in een figuurlijk wak was
terecht gekomen, waarin hij wederhelft Tiny had meegetrokken. Dit
bleek echter uitsluitend een truc om
de concurrentie op deze Snertdrive
zand in de ogen te strooien, want
met 68,4% haalden zij op niet misselijke wijze hun gram. 15% lager
vinden we pas nummers 2 en dat
waren Marijke en Ger van Praag.
Leny en Jan van der Schot lieten
deze zondag 16 paren achter zich,
maar die bevonden zich dan ook alle 16 in de B lijn. De glorieuze winnaars in de B lijn waren Emmy en
Gerard van Beek met 61,31%. Een
fraaie 2e plaats was er voor Ploon
Roelofsma en zus (?) Bep Schumacher met 59,82%. In deze lijn lieten
Yvonne en Arnold Jongkind zeer
galant alle andere paren boven zich
eindigen. Na afloop lieten de deelnemers zich de snert met toebehoren zeer goed smaken en werd Cor
bedankt voor een leuke bridgemiddag.

demans profiteerde hier optimaal
van door als derde een uitstekende
24 punten binnen te halen. Ze passeerden zo van Liemt met 2 punten, de stand: 92 om 90! In de C- lijn
is de beslissing al gevallen. Garenstroom werd met alweer een rondje vijf en twintig onbereikbaar met
een totaal van 126 punten. Nummer
twee Tromp liet het er lelijk bij zitten. Een povere 3 punten gaf Hetty Houtman cum suis met hun score van 25 zelfs de kans langszij te
komen. Beide teams staan nu met
totalen van 90 op de plaatsen twee
en drie. Ook Wagenaar profiteerde,
met hun 22 punten van deze avond
staan ze met slechts 5 punten achterstand op plaats vier. Enthousiast geworden door de wisselende kansen en oplopende emoties?
Kom dan bridgen bij Bridge Vereniging De Legmeer, elke woensdagavond vanaf 19.15 uur in de barzaal
van sporthal de Scheg. Voor inlichtingen het secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per Email: niekschavemaker@hetnet.nl
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Biezenwaard de grote winnaars

Judo Ryu Kensui geniet
van clinic met Henk Grol
Regio - Afgelopen zondag werd
de dojo bij Amstelhof Sport & Health Club verlaten want een aantal
judoka’s van Judo Ryu Kensui deden mee aan een clinic onder leiding van topjudoka Henk Grol in
Schagen! Henk Grol, europees kampioen in 2008, derde op de Olympische spelen van 2008 en vele malen
Nederlands kampioen, gaf een training in twee groepen. Eerst voor de
wat jongere en daarna voor de wat
oudere judoka’s. Het was een drukte van belang maar het was erg

leuk! Leuke spelvormen en handige
trucjes werden aangeleerd en na de
clinic kon iedereen met Henk op de
foto. Judoleraar Ruud van Zwieten
was op de mat aanwezig om Henk
te assisteren en was erg te spreken over de inzet van zijn judoka’s.
Al met al een leuke middag en met
een handtekening, een mooie foto
en een ervaring rijker konden alle
judoka’s weer tevreden huiswaarts
keren! Voor meer informatie over
onze judoschool, kunt u een kijkje
nemen op: www.judoryukensui.nl.

KDO Rugby zoekt jonge
en oude spelers
De Kwakel - Sportvereniging KDO
uit De Kwakel heeft sinds juli 2010
een officieel door de Nederlandse
Rugby Bond erkende rugbyvereniging. Rugby is de op één na meest
populaire sport in de wereld. In Nederland is het echter een relatief
onbekende sport en eigenlijk is dat
vreemd. Bij rugby draait het om respect en fair play. Voor de tegenstander, de scheidsrechter, je teamgenoten en natuurlijk jezelf. Alle factoren voor een leuk en snel spel zijn
aanwezig en ..... het is voor iedereen
te spelen. Groot, klein, snel, sterk,
handig, iedereen kan het spelen. Iedereen heeft zijn of haar eigen functie in het team. Door met elkaar samen te werken bereik je het doel en
iedereen is daarbij even belangrijk.
In september is er gestart met trainen door de jeugd en senioren. Omdat het moeilijk is om gelijk met voltallige teams te kunnen starten zal
er eerst gaan worden samengewerkt met andere verenigingen. Zo
zijn er voor de jeugd zogenoemde
TBM dagen. TBM staat voor Turven
(6-7 jr), Benjamins (8-9 jr) en de Mini’s (10-12 jr). De TBM dag is nog
geen competitie. Op deze dag spelen verschillende verenigingen onderling wedstrijdjes van 2 x 15 minuten. Het doel van de TBM dag is
om vertrouwd te raken met de regels, techniek en plezier van de rugby sport. De scheidsrechter bespreekt tijdens het spel ook de regels. De TBM dagen worden 3 a
4 keer per maand bij verschillende verenigingen gehouden. Daar-

naast heb je nog de Cubs, 13, 14
jaar, Junioren, 15, 16 jaar, Colts, 17,
18 jaar en Senioren, vanaf 19 jaar.
De jeugd kan in het begin al trainen én met wedstrijden starten, deze worden elk weekend in de wijde
regio gehouden. De volwassenen
zullen in het begin alleen gaan trainen en eventueel wedstrijden meespelen bij andere verenigingen, zodat ze de spelregels goed onder de
knie krijgen. Qua outfit is er in het
begin weinig nodig. Voetbalschoenen met noppen of rugbyschoenen
(die hebben meer noppen), sokken
en een trainingsbroek - kort of lang
- zijn voorlopig voldoende.
Wees niet bang, je hoeft geen sportman of -vrouw te zijn om lid te worden. Er zijn zowel snelle, kleine
hardlopers als brede ‘beukers’ nodig. Tijdens de trainingen leren we
iedereen de spelregels en conditie
krijg je vanzelf. In de loop van het
seizoen zullen we ook bij KDO rugbywedstrijden gaan spelen. Het is
het mooiste als we dit ook met eigen teams kunnen doen.
Heb je zin om eens kennis te komen
maken met de rugbysport, dan ben
je van harte welkom om een keer
mee te komen trainen.
De jeugd traint op maandag en
woensdag van 18.30 tot 19.30 uur
en de senioren trainen op woensdag en vrijdag van 20.00 tot 21.30
uur. Deze trainingen zijn op de velden van KDO in De Kwakel. Wil je
op voorhand meer informatie hebben, stuur dan een e-mail naar rugby@kdo.nl

Dammen:

K&G verliest een
belangrijk treffen
Uithoorn - Afgelopen maandagavond ontvingen de Kwakelse dammers in ’t Fort de dammers uit Diemen. Deze wedstrijd was belangrijk in de strijd om de rode lantaarn
van de hoofdklasse van de provincie
Noord-Holland. De K&G-ers stonden een punt achter de gasten uit
Diemen, winst was een ‘must’ om
de onderste plaats over te doen. Het
team van Kunst & Genoegen startte met een aderlating omdat Rene de Jong zich op deze avond niet
vrij kon maken. Piet Terlouw nam de
plaats van Rene in, maar dan om
tactische reden op het kopbord van
K&G. Jammer genoeg kwam Piet al
snel op achterstand, zijn sterke tegenstander wist dit voordeel bekwaam in winst om te zetten. Een
cruciale partij speelde vervolgens
de andere Piet, van der Poel, wel te
verstaan. Piet nam zijn opponent in
de kettingstelling en leek de partijen op gelijke hoogte te zetten. Maar
door een onoplettendheid van Piet
,verzette zijn tegenstander de bakens. Daarna werd Piet uitgekne-

pen en kwam DDV op een 0-4 voorsprong. Een gelijkspel was daarna het hoogst haalbare voor K&G.
Wim Keessen gaf daartoe het goede voorbeeld door positioneel zijn
partij te winnen, 2-4. De inhaalrace wist Adrie Voorn geen goed
vervolg te geven, hij kwam remise
overeen waardoor de eindstand 3-5
werd. Zowel Piet en Adrie lieten een
winstkans liggen waardoor de einduitslag een zure nasmaak kreeg.
Twee wedstrijden staan er voor de
boeg, die beide gewonnen moeten
worden om degradatie te ontlopen.
Aanstaande maandagavond het belangrijke treffen tegen Den Helder,
ook het tweede team van K&G moet
dan tegen Den Helder. Beide teams
hebben andere belangen, het ene
team kan degraderen en het andere promoveren.
Het zou uniek zijn als het team van
Leo Hoogervorst het eerste team
zou passeren! ’t Fort zou te klein zijn
voor de enthousiaste Leo die al 60
jaar zijn steentje voor K&G bijdraagt.

Uithoorn - Zowel Legmeervogels als het Kinderhospici Biezenwaard zijn als grote overwinnaars
uit de strijd gekomen in de plaatselijke derby tussen Legmeervogels
en KDO. Legmeervogels wint deze wedstrijd overtuigend met 2-0 en
het Kinderhospici kan reken dat er
een bedrag, mede tot stand gekomen door de grote publieke belangstelling bij dit duel, van zo tussen de
2200 en 2500 euro zal worden overgemaakt. Er komen nog giften binnen dus het is nog even wachten op
het definitieve bedrag.
Legmeervogels de laatste weken
goed bezig. Zo is er dit jaar nog niet
verloren. Ook zondag in het duel tegen KDO blijft Legmeervogels het
goed doen. Voor de ogen van de
bijna 500 toeschouwers pakt Legmeervogels gelijk het initiatief en
dwingt KDO in de verdediging. Wel
een verstekte verdediging, want om
nu openhuis te houden achterin net
als vorige week tegen Concordia
daar had de trainer van KDO Ron
Langhout geen trek in. Tegen zwaar
verdedigende ploeg heeft Legmeervogels het erg moeilijk.
De Vogels zijn veelvuldig aan de bal
maar weet toch geen echte mogelijkheden te creëren in de eerst 45
minuten. De beste kans is eigenlijk
nog voor de KDO. Martin Bax komt
oog in oog te staan met Vogels doelman Patrick Brouwer. Deze laatste
weet een treffer voor KDO te voorkomen. Het gevaar van Legmeervogels moet vooral komen van de buitenspelers Mels Bos en Robin Oussoren. Beide lukt het niet om een
juiste voorzet af te leveren waardoor
en mogelijk scoringskansen voor
Legmeervogels kunnen ontstaan.s
Deze eerste 45 minuten waren niet
fraai maar zo nu en dan wel spannend. De rust gaat dan ook in met
de brilstand op het door de Club van
100, die dit jaar 12 1/2/ jaar bestaat
gesponsorde scorebord.
Tweede helft
Ook in de tweede helft trekt Legmeervogels het initiatief naar zich
toe en is KDO wederom verplicht

om de verdedigende stelling te betrekken. Het is te zien dat KDO er
van alles aan zal doen om minimaal
met een punt te vertrekken naar De
Kwakel. KDO komt nauwelijks meer
over de helft. Legmeervogels dringen steeds meer aan maar blijft het
moeilijk vinden om een opening
in de verdediging van KDO te vinden. 10 minuten voor het eindsignaal krijgt Legmeervogels een vrije
trap net buiten de 16 meter toegekend omdat Timo Kas een overtreding begin. De scheidsrechter gaf
voor deze overtreding Kas een gele kaar. Daar hij er eerder al een
had ontvangen is dit dan zijn tweede gele kaart en moet KDO verder
met 10 man. Uit de toegekende vrije
trap weet Stefan van Pierre eindelijk een gat te vinden in de verdediging van KDO.
Op fraaie wijze passeert Stefan van
Pierre KDO doelman Onderwater en
staat Legmeervogels op een zeer
verdiende 1-0 voorsprong. Na deze treffer probeert KDO nog wel wat
maar verder dan proberen komen
de gasten niet. Als Stefan van Pierre
er vlak voor tijd 2-0 van maakt is de
strijd gestreden en weet Legmeervogels dat de zege binnen is.

Opstelling Legmeervogels: Patrick Brouwer, Rigi Graanoogst, Roy
v.d.Roest, Franklin Meijerhoven,
Dennis Rijnbeek (46 Rinse Verkerk),
Stefan van Grieken, Mels Bos (61
Bart v.d.Tol), Nick van Schaik, Stefan van Pierre, Rowan hogenboom,
Robin Oussoren (89 Immanuelson
Duku).

te rijden. Rond 15.00 uur kwam René met de uitgedunde kopgroep
als 7de over de finish in een mooie
tijd van 7 uur en 52 minuten. Marius kwam vanaf de start in de tweede groep terecht. Door de scheuren
in het ijs waren er onderweg diverse
valpartijen. Ook Marius kwam hier
niet ongeschonden uit. Maar gelukkig was er ook tijd om even bij
te komen bij de verzorging langs de
baan. Marius finishte na 9 uur en 34
minuten. Slechts 50 personen reden
de 200 km toertocht uit.

Legmeervogels D3, een
winderig gelijk spel
Uithoorn - Deze week een lekkere rommelpot. Het eerste deel van
de 1e helft was voor LMV D3 die
meer op de helft van de tegenstander speelde.
Dit leverde al vrij snel een goal op
na een assist van Lars Veenhof op
Sam Kroon, dit daar wel raad mee
wist, 0-1. Kort daarna een schot van
Mo, helaas net naast.
De D3 hield het veld breed waardoor er wat ruimte was om te proberen te combineren. Daarna kreeg
Fortius meer kansen maar door 2x
een goede redding van Lars Hoogland werd een tegendoelpunt voorkomen. Reinier van der Park knokte
voor elke meter, Damy de Groot als
sluitpost had het lekker druk, Ramon Koch vocht op inzet menig duel uit, met hulp van Lars V. waardoor
Fortius aanvallen in de kiem werden
gesmoord.
De andere Lars V(erheul), moest
helaas geblesseerd uitvallen. Het
was op dat moment een rommelige wedstrijd, misschien ook door de
wind, maar uiteindelijk scoorde Fortius 1-1.

Regio - Op zaterdag 12 februari
vond in het Diemense Bos de laatste crosswedstrijd plaats voor de
junioren D1 van de AKU Bij deze
cross konden de atleten zich plaatsen voor de finalewedstrijd. De
cross gaat over 2000 meter. De 1ste
twee crosswedstrijden in Monninckendam en Bussum werden overtuigend gewonnen door Bram Anderiessen. Loek Janmaat liep bij beide wedstrijden naar een 9de plaats.
Tim Zandee liep een goede 21 en 28
ste plaats. Bij de cross in Diemen
was het een grote modderpoel. Dit
bleek een goede ondergrond te zijn

voor onze AKU-atleten. Bram liep
zoals verwacht naar weer een 1ste
plek in een tijd van 9.04. Loek liep
bij de 1ste doorkomst op een vierde plaats en wist dit zelfs uit te breiden naar de 3de plek bij de finish
in een tijd van 9.44, klasse. Tim was
ook harstikke goed in de modder en
liep naar de 17de plaats in een tijd
van 11.23 Door deze mooie prestaties mogen de jongens mee doen in
het ploegenklassement, waar ze m
menteel op de 2de plek staan.
Ook kunnen ze nog voor verrassingen gaan zorgen in het individuele
klassement.

Een wel zeer verdiende zege want
KDO is er eigenlijk gedurende de
gehele wedstrijd niet aan te pas gekomen.
Aanstaande zondag gaat Legmeervogels op bezoek in Amstelveen bij
NFC/Brommer. Het zal geen gemakkelijke partij worden voor Legmeervogels maar gezien het vertoonde spel van de laatste competitie wedstrijden gaan de Vogels wel
vol zelfvertrouwen richting Amstelveen.

René Elenbaas en Marius Oosterom
bij alternatieve Elfstedentocht Italië
Regio - Dinsdag 8 februari j.l. hebben René Elenbaas en Marius Oosterom de 200 km lange alternatieve Elfstedentocht gereden op de
Reschensee in Zuidtirol, Italië. Om
07.00 uur startten de 113 deelnemers in het zwakke ochtendlicht
aan hun 16 ronden van 12,5 km.
René kon direct al mee met de kopgroep van 25 mannen en één vrouw.
Door de stevige wind, die in de lengterichting van het meer stond, was
het knokken en bij elkaar blijven
om te voorkomen dat je alleen kwam

Laatste crosswedstrijd
AKU junioren D

voor maar helaas schoot Lars Veenhof net over. Keeper Kevin Maijenburg moest ook 2x aan de bak.
Sam Kroon ging met een solo dwars
over het veld, maar helaas pakte de
keeper net de bal, in de rebound
knalde Lars Veenhof net over, maar
het zag er goed uit op dat moment.
De verdediging had op dat moment
alles onder controle, Damy de Groot
en Filemon verdedigden goed naar
de buitenkant en er waren mooie
combinaties te zien, de mooiste tussen Sam Kroon en Tim Ruyter leverde de verdiende 2-1 op door Sam
Kroon.
Weer ging Fortius in de aanval, de
verdediging had zijn handen vol
omdat het middenveld in de verdrukking zat, het begon met een bal
op de paal, en door een Lucky goal,
overigens wel een hele mooie helaas, werd het 2-2.
Het enige wat opviel was dat er regelmatig een balletje werd afgewacht, we moeten naar de bal toe
jongens, niet wachten, anders is de
tegenstander ons te snel af.

Wissel
De D3 gaf niet op, Lars Hoogeveen nam heel knap een bal aan en
schoot op doel, helaas geen goal. In
de rust keeperwissel, beiden hadden geen zin in limonade en deden
samen de warming up, dat was een
mooi om te zien, teamspirit.

Een spannende wedstrijd, genoeg
inzet dus al met al een leuke wedstrijd, ga zo door jongens!

De 2e helft begon de D3 weer goed,
Tim Ruyter gaf vanaf links heel goed

BEL: 0297-581698

GEEN KRANT

ONTVANGEN?

AKU atleten pieken tijdens
Nederlandse Kampioenschappen
Regio - Tijdens de Nederlandse indoor Kampioenschappen in Apeldoorn zijn de AKU atleten boven
zichzelf uitgestegen. Met 4 NK medailles kunnen de AKU atleten trots
terugkijken op de indoor kampioenschappen.
Eva Lubbers greep in een zeer
spannende finale de bronzen medaille. De atlete uit Uithoorn plaatste zich tijdens de kwalificaties erg
makkelijk voor de finale, waar het
niveau erg hoog was. Eva moest het
in de finale opnemen tegen Dafne
Schippers, wereldkampioen 7-kamp
bij de junioren en Jamilie Samuel,
nummer 3 tijdens het WK voor junioren op de 100 en 200 meter. Eva
was vooraf aan de finale gericht op
de bronzen medaille. Na een paar
mispassen vanuit het startblok,
knokte Eva zich erg goed terug en
klopte Janice Babel op de streep
met 0,001 seconden. Een geweldige
prestatie, wat haar veel vertrouwen
heeft gegeven voor het outdoorseizoen, Hier zal de AKU atlete zich
gaan richten op de limiet voor het
EK voor junioren,
Jip
Jip Mukanay stond in Apeldoorn
aan de start bij het hinkstapspringen. In aanloop naar het NK liep Jip
een hamstring blessure op, waardoor de haar trainingen aangepast
moesten worden. Na goede medische begeleiding van Wouter Witsel (fysiotherapie Plexus) kon Jip
uiteindelijk toch aan de start staan.
Na twee ongeldige pogingen kwam
Jip in haar derde poging tot een afstand van 10.52 meter. Dit was een
evenaring van haar beste seizoensprestatie. In de vierde en vijfde poging begon haar hamstringklacht
weer op te spelen, maar had genoeg
vertrouwen voor een laatste sprong.
In haar laatste poging sprong de
Uithoornse atlete naar een prachtig
nieuw persoonlijk record van 10.78
meter. Met deze afstand eindigde
Jip op een knappe 5e plaats.

Linda van Rossum stond na een jaar
blessureleed weer aan de start op
de 60 meter tijdens de Nederlandse
kampioenschappen. De week voor
het NK liep Linda een mooi persoonlijk record van 8.08 seconden.
Deze tijd gaf haar veel vertrouwen
voor het NK. Vooraf was het doel om
een halve finale plaats te behalen. In
de series liep Linda makkelijk naar
een tweede plaats, waardoor ze automatisch geplaatst was voor de
halve finale. Linda wist dat ze een
nieuw persoonlijk record moest lopen om kans te maken op een finale plaats. De start van de AKU atlete
is de start, waar ze vaak al een verschil kan maken ten op zichtte van
haar tegenstanders. Helaas maakt
Linda in de halve finale een valse
start waardoor ze gelijk werd gediskwalificeerd. Linda heeft tijdens de
het NK laten zien dat ze helemaal
terug is op nationaal niveau, waardoor ze met veel vertrouwen naar
het buitenseizoen kan werken.
Helen van Rossum kwam tijdens het
NK junioren in actie op de 60 meter horden.
400 horden
De atlete die vooral gericht is op de
400 meter horden, heeft laten zien
dat ze landelijk goed mee kan komen op de 60 meter horden. Helen
was in haar serie zeer goed weg en
kon goed meekomen, maar raakte
horden 2 hard met haar knie waardoor ze uit balans raakte. De atlete uit Mijdrecht corrigeerde zichzelf
goed en knokte zich op de laatste 3
hordes terug, wat resulteerde in een
nieuw persoonlijk record van 9.33
seconden.
De 4 AKU atletes, die ondersteund
worden door Schiedon en DUOsports, kunnen terugkijken op een
geslaagd indoorseizoen. De komende maanden zullen gebruikt worden
om een goede basis te leggen richting het outdoorseizoen, wat in mei
zal starten.
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Atlantis A1: Simply the best
Mijdrecht - Hoewel Atlantis A1 vorige week zelf niet in actie hoefde te
komen kregen zij het kampioenschap toch nog onverwacht in de
schoot geworpen. Buurvereniging
De Vinken wist de als enige nog
overgebleven concurrent Tempo
te verslaan waardoor Atlantis niet
meer in te halen was door de overige teams en zij dus 3 wedstrijden
voor het einde van de competitie de
titel binnen wisten te
halen. Afgelopen zaterdag werd er
van alles georganiseerd om in de
thuiswedstrijd tegen datzelfde Tempo er een waar korfbalfeest van te
maken. De Mijdrechtse korfballers

wilden voor eigen publiek laten zien
waarom zij terecht bovenaan staan.
En Tempo kwam ook naar Mijdrecht
echter niet op het te verwachten
tijdstip van 18.05 uur maar men was
al om 12.30 uur aanwezig. Een foutje van de wedstrijdsecretaresse van
Tempo heeft ertoe geleid dat het
team niet het juiste tijdstip heeft
doorgekregen en men wenste ook
niet meer terug te komen om alsnog
om 18.05 een wedstrijd te spelen.
Dan valt een hele organisatie uit elkaar en er werd dus geen wedstrijd
wel gehuldigd, de bloemen, de taart
en toch nog verrassend veel publiek.
Ook sponsor Van Dam Bedrijfsdien-

sten liet zich niet onbetuigd en bood
alle spelers een prachtige geborduurde handdoek aan. De beide
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal
werden geroemd om hun aanpak
waardoor Atlantis A1 volgend zaalseizoen zal uitkomen in de landelijke 1e klasse. Het feest na afloop
was er niet minder om en er werd
gezellig nagepraat bij de ouders van
een van de teamleden. Een bijzonder merkwaardigexapotheose van
deze korfbal(feest)dag. De volgende wedstrijd is Atlantis A1 - Fiducia
A1 op zaterdag 5 maart; aanvang
15.05 uur in sporthal De Phoenix te
Mijdrecht.

Het team van de zaalhockey bestond uit een samenvoeging van meisjes uit de 8D2 en de 8D3.
Zie hier de kampioenen !!

Meisjes 8D2 en de 8D33
kampioen zaalhockey
Mijdrecht - Op zaterdag 12 februari
was het de laatste dag van de zaalcompetitie van de meisjes 8D2/3

Met één gelijkspel en verder overwinningen in de poule zag het
er deze dag gunstig uit voor dit
team. Maar voor de beker moesten er nog twee wedstrijden gewonnen worden. De wedstrijden werden gespeeld in “de Bloemhof” in
Aalsmeer. De eerste tegenstander

De kampioenen van Atlantis A1.

was Abcoude. Eerst moest het team
elkaar weer even vinden en tot de
rust bleef het 0-0. In de rust werden
wat technische dingen besproken
en nog gemotiveerder gingen de
meisjes de tweede helft in.
En ja hoor, ze vonden elkaar En met
een goede verdediging en mooi
overspel werd het eerste doelpunt
gezet. Eind reslutaat 3-0 voor HVM
De tweede wedstrijd was tegen

AMVJ. De beker kwam nu wel heel
dichtbij gaf de meisjes nog meer
spirit. Mooie combinaties zorgde al
snel voor een 1-0. AMVJ liet merken
dat ze er ook waren en het werd 1-1.
Na doelpunten over en weer tot 3-3
gingen de meisjes van 8D2/3 er nog
een tandje boven op doen met eind
resultaat 5-3. Deze overwinning
maakte dat ze Kampioen werden in
de zaalhockey!!! Gefeliciteerd!!!

Korfballers Atlantis 1 verspelen
voorsprong al in de eerste helft
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
kreeg het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 een oude bekende
op bezoek, VZOD 1 uit Kudelstaart.
Tijdens de vorige ontmoeting werd
er ruim gewonnen door VZOD. Die
wedstrijd, gespeeld op 11 december
2010, resulteerde in een 15-8 nederlaag voor Atlantis. VZOD 1 staat in de
huidige competitie veilig in de middenmoot, waar Atlantis 1 nog steeds
strijdt tegen degradatie. Ook deze
week was het dus een zeer belangrijke wedstrijd voor het eerste team
van Atlantis. De wedstrijd werd helaas nipt verloren met
11-14. De resterende drie wedstrijden moet de Rabobank formatie nog
heel wat uit kast halen om zich te
handhaven in de 3e klasse. Masha
Hoogeboom keerde na een lange

periode van blessureleed gelukkig
weer terug in het basis achttal van
de ploeg uit Mijdrecht. VZOD speelde niet met hun beste opstelling, dus
de taak was aan Atlantis om snel een
flinke voorsprong te pakken. Het eerste doelpunt was voor VZOD, maar
Atlantis wist na 20 minuten de 5-1
op het scorebord te krijgen. Atlantis
speelde in de eerste helft vele malen
sterker dan het team uit Kudelstaart.
De kansen lagen er om een monsterscore neer te zetten voor de rust,
maar Atlantis speelde het niet goed
uit. VZOD kreeg weer het vertrouwen
en maakte vlak voor rust de 6-5. Tijdens de rust benadrukte coach Mark
van den Brink hoe zonde het was dat
we niet met een flinke voorsprong de
rust in gegaan zijn. Ook was duidelijk dat VZOD weer vertrouwen op

een overwinning had gekregen en
de tweede helft vast en zeker de betere spelers in de ploeg zou brengen,
om zo toch nog de punten te pakken. Dit bleek geheel waar. Direct na
rust maakte VZOD de 6-6. Atlantis 1
kwam na die gelijkmaker door middel van een vrije bal nog voor een
laatste keer op een voorsprong en
daarna nam VZOD de leiding over.
Atlantis 1 ging weer zonder punten
en zeer teleurgesteld van het veld
af. Er had meer ingezeten, de ploeg
had de eerste helft de kans om over
VZOD heen te lopen, maar deed dat
niet.
Op zaterdag 26 februari zal de volgende thuiswedstrijd plaatsvinden.
Atlantis zal Fluks ontvangen in sporthal de Willisstee te Wilnis om 15.50
uur.

Volleybal: minidag vijf voor
de mini’ s van V. V. Atalante
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
waren er wederom vier miniteams
van volleybalvereniging Atalante
uit Vinkeveen vertegenwoordigd tijdens de vijfde minidag van dit seizoen. De teams gesponsord door
Vinken Vastgoed speelden dit keer
bijna een thuiswedstrijd in sporthal
de Scheg in Uithoorn.

Atlantis 1 verliest van VZOD.

HVM Jongens C2 zaalkampioen
Mijdrecht - Na 7 westrijden gespeeld te hebben en vorige week
nipt voor het eerst verloren te hebben van HIC, was er afgelopen zaterdag de mogelijkheid om revanche te halen.
Zaterdag 12 februari moest er weer
tegen HIC gespeeld worden. Er was
wel een klein minpuntje, en dat was
dat de jongens van HVM eerst een
wedstrijd tegen FIT moesten moesten spelen en daar aansluitend direct door tegen HIC, op dat moment
nog de leider in de poule.
Het was dus belangrijk dat de jongens goed
met hun krachten om zouden gaan
om niet de tweede wedstrijd op
conditie te verliezen. De eerste wed-

strijd tegen FIT werdt met 4 -0 in de
eerste helft en 4-0 in de tweede helft
gewonen. Deze wedstrijd moest ook
gewonnen worden om uitzicht te
houden op het kampioenschap.
Daarna tegen HIC, Mijdrecht al een
wedstrijd in de benen, en HIC helemaal fris. De eerste helft ging
nog redelijk gelijk op, het was echt
spannend, het spel ging van de ene
kant van het veld naar de andere kant van het veld. Ook de beide
keepers moesten goed in actie komen. Bas de keeper van HVM was
weer uitstekend in vorm. Bij de rust
stond het 2 - 2. Dit was niet genoeg. Na een korte peptalk in de
rust begonnen we aan de tweede helft. Het kampioenschap stond
op het spel. De peptalk had gehol-

pen, de machine begon te draaien,
mooie uitgespeelde acties, strafcorners waarbij HIC niet woist waar ze
het moesten zoeken. De kopjes van
HIC gingen zakken, en tegen het
einde van de wedstrijd stond het 9
-2 voor HVM. Nog een tegenoffensief van HIC mocht niet meer baten.
De eindstand werdt uiteindelijk 9 3. De revanche was duidelijk.
Met 27 punten uit tien wedstrijden,
daarbij 68 keer gescoord en maar
13 doelpunten tegen.
Mogen de jongens van HVM C2 zich
met recht en trots kampioen van de
zaalhockeycompetitie
2010/2011
noemen. Dit werd dan ook direct na
de wedstrijd gevierd met Bubbels.

De verdeling van de teams was in
Uithoorn bijna ideaal. Drie van de
vier teams moesten in de eerste
ronde aantreden en het vierde team
speelde in de laatste ronde. De Mega Mini’s en de Ministars mochten
het spits afbijten om 09.10 uur. Beide teams behaalden het vorige toernooi een uitstekend resultaat wat
voor beide teams betekende dat ze
dit keer in de hoogste poule van niveau 3 mochten spelen.
Dit hield ook in dat ze eindelijk weer
eens bij elkaar in de poule zaten. De
eerste wedstrijd speelden ze beiden tegen andere tegenstanders;
de Mega Mini’s speelden deze wedstrijd gelijk tegen VCH en de Ministars verloren van Martinus. De
tweede wedstrijd stond de derby op
het programma. Dit werd een heel
spannende wedstrijd. De eerste set
ging met 3-2 naar de Ministars en
de tweede set eindigde in een gelijkspel. De punten waren dus mooi
verdeeld. De derde en tevens laatste wedstrijdging helaas voor beide
teams verloren. Op dit moment zijn

de uitslagen nog niet bekend, maar
het is van harte te hopen dat beide
teams op dit niveau mogen blijven
spelen. Ze hebben bewezen hier zeker wel thuis te horen.
Miniteam
Ons oudste miniteam, de Muppets,
speelden wederom op niveau 4 plus.
De vorige keer werd een zeer knappe tweede plaats behaald en alles
werd op alles gezet om dit keer de
eerste plaats te veroveren.
De afgelopen weken was er hard
getraind en dat was de eerste wedstrijd tegen Oradi goed te zien. Ondanks het vroege tijdstip werd de
eerste set door Atalante overtuigend
gewonnen. Misschien had het team
iets te veel gegeven, want de tweede set eindigde in een gelijke stand.
Blijkbaar had het andere team van
Oradi de tactiek van Atalante afgekeken, want zij wonnen de tweede
wedstrijd. De derde wedstrijd tegen
VCH was het tijd om orde op zaken
te stellen en dat werd dan ook gedaan. Wederom ging de eerste set
redelijke makkelijk naar Atalante,
maar helaas kon het team dit niveau
de tweede set niet volhouden. VCH
won de tweede set. De Muppets
haalden toch vier punten binnen en
zij zullen ook de volgende minidag
op dit niveau acteren.
Laatste ronde
In de laatste ronde speelden on-

ze Ukke Toppers. Hun wedstrijden
startten maar liefst zes uur later dan
de eerste wedstrijden van de overige teams.
Vorige keer lieten we al weten dat
het team vast meer sets zouden
gaan winnen en dat is uitgekomen. In de eerste wedstrijd moest
het team nog genoegen nemen met
twee punten, de tweede wedstrijd
werden dit er al drie.
De laatste wedstrijd was echter de
kers op de taart. Volgens eigen zeggen ging deze wedstrijd net iets te
makkelijk wat de meiden erg saai
vonden, maar de complete vier punten werden wel binnen gesleept.
Het is nog even spannend, maar we
gaan er stiekem al een beetje van uit
dat het team eerste is geworden en
volgende keer als de Atalante Toppers (‘we zijn eigenlijk geen ukkies
meer’) een poule hoger mogen spelen.
De kinderen mogen nu eerst nog
een week trainen, dan een week vakantie vieren en dan gaat er weer
drie weken hard getraind worden
om zodoende goed voor de dag te
komen in Nieuw-Vennep. Op zaterdag 19 maart vindt daar de zesde
minidag van dit seizoen plaats!
Misschien alvast leuk om te noteren: op zaterdag 16 april organiseert
V.V. Atalante de zevende minidag in
sporthal Phoenix te Mijdrecht.
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UITHOORN: DORP VAN DE OMLEIDINGE

Uithoorn Uithoorn woont, k
heen. Er is bijna geen
doorheen kunt rijden zonder
omleidingen, wegwerkz
Afgelopen zondag is de heer Frans G
eens doorgereden. Hij maakte maar lie
hierbij een selectie afdrukken. H

“Gisteren (zondag) een reportage gemaakt
in Uithoorn de vele omleidingen en wegwerk
indrukwekkende hoeveelheid geworden waarva
de bomen (borden) het bos niet meer, daar ik
soms door elkaar met nog aanvullende mededeli
op de grond, al dan niet door de wind of door bald
een foto van mijn neefje Ivo die deze reactie had n
nodige overlast bij het naar school ﬁetsen, o.a. bij
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EN Je ziet door de borden de weg niet meer.

- Als je in
kun je er niet omn wijk waar je normaal
r dat je te maken krijgt met
zaamheden, ﬁles, enz.
Goossens uit Uithoorn het/zijn dorp
efst 90 verschillende foto’s waarvan wij
Hij schreef hierbij het volgende:

van een grote collectie verkeersborden die
kzaamheden aangeven. Al met al is het een
an ik een ruime serie bijvoeg. Soms zie je door
onder andere A-B-C-Z - 7 en 8 tegenkwam en
ingen. Af en toe liggen er ook borden en hekken
dadig gedrag van waarschijnlijk de jeugd. Ook nog
na het zien van de foto’s. Hij heeft trouwens ook de
j de Watsonweg waar een nieuwe busbaan komt.
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Argon doet zichzelf tekort met
puntendeling in Amsterdam

Korfballers van Atlantis 7
pakken twee punten

Mijdrecht - Een goed voetballend
Argon heeft zichzelf tekort gedaan
met een gelijkspel bij AFC. Na een
0-2 voorsprong voor de bezoekers
stond er na 90 minuten 2-2 op het
scorebord.
Argon startte zeer gedreven aan het
treffen met AFC en binnen een minuut leverde dat een goede mogelijkheid op voor Patrick Lokken,
maar de spits wist deze niet te verzilveren. Na een klein kwartier spelen, waarin Argon duidelijk de bovenliggende partij was en door
goed combinatievoetbal AFC nauwelijks aan de bal liet komen, zette de opgekomen rechtsback Rory
van Gulik Argon op voorsprong. Een
vlot lopende aanval over de linkerzijde werd geopend naar Van Gulik
die met zijn schot AFC-sluitpost Van
Emmerik bepaald niet kansloos liet,
maar de doelman zag geen kans de
inzet te verwerken: 0-1.
Argon hield AFC stevig onder druk
en de Amsterdammers kwamen niet
aan aanvallen toe, terwijl de bezoekers keer op keer richting Van Emmerik op konden stomen want een
minuut na de 0-1 wist de doelwachter met een uiterste inspanning een
vlammend schot van Kevin van Essen uit zijn doel te houden. Patrick
Lokken kreeg zijn tweede mogelijkheid van de middag toen Brayton Biekman goed doorzette maar
zijn voorzet vanaf links werd door
de spits over het AFC-doel gekopt.
Een minuut

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 12
februari moest het team Atlantis 7
afreizen naar Almere om daar tegen EKVA 6 een wedstrijd te spelen.
Om kwart voor zes stapte het door
Stemerdink en Verhoek gesponsorde team in de auto naar Almere
om daar een potje te korfballen. Ze
hebben niet voor niets die afstand
gereden want er is een mooi eindresultaat behaald! Met 6-12 won
Atlantis en konden ze met een gerust hart weer naar huis! Na een bespreking was het moment gekomen
om warm te lopen en na wat ingeschoten te hebben kon het team beginnen. Atlantis 7 begon in de aanval met Nicole Both, Anouk Röling,
Mathijs Gortenmulder en Alexander Beeloo. In de verdediging stonden Laura Kentrop, Jenny Mos, Alwin Kooistra en Marcel de Jong. Het
team was helaas niet compleet, Anita Alderden, Tim Verhoek en Sander Schrijvers konden er niet bij zijn
en daarvoor hadden zij in de plaats
Mathijs Gortenmulder en Maarten
Helsloot, Atlantis 7 wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet! Het
begin ging goed en Atlantis kwam
al snel op een voorsprong van twee

Een minuut na die mogelijkheid wist
Argon toch de score te verdubbelen
toen Thabiso van Zeijl over de rechterkant doorkwam en zijn lage voorzet in het eigen doel gewerkt zag
worden door AFC verdediger Peter
Post: 0-2.
Direct na de tweede treffer kwam
AFC enigszins uit zijn schulp en dat
leverde bij de eerste beste mogelijkheid die de gastclub kreeg een
doelpunt op. De inzet uit een makkelijk gegeven vrije trap werd in eerste instantie nog geblokt door Anton den Haan, maar de rebound viel

voor de voeten van Sjoerd Jens die
de bal onhoudbaar achter Kevin
Rijnvis schoot: 1-2.
Argon behield ondanks de aansluitingstreffer het initiatief en Van Emmerik werd weer tot een uiterste
krachtsinspanning gedwongen, dit
maal door Nicolai Verbiest die een
vrije trap schitterend over de muur
krulde maar de doelman zijn ploeg
op de been zag houden. Snel hierna
kreeg Argon weer een goede mogelijkheid toen Brayton Biekman weer
goed doorging over links en een lage voorzet richting Patrick Lokken
gaf maar de spits wist de bal niet vol
te raken waardoor AFC andermaal
met de schrik vrij kwam.
Uit het niets kwam AFC op gelijke
hoogte toen de ploeg in de 37ste minuut pas voor de tweede keer voor
het doel van Kevin Rijnvis kwam en
de anders zo solide Argon verdediging Gideon de Graaf alle tijd en
ruimte gaf de gelijkmaker binnen te
schieten. Bijna had AFC tegen de
verhouding in met een voorsprong
gaan rusten maar de voet van Rijnvis voorkwam een onverdiende achterstand voor Argon in de theepauze.
Tweede helft
Na rust bleef Argon de controle over
de wedstrijd houden en na tien minuten spelen in de tweede helft
kreeg Argon een goede mogelijkheid toen een vrije trap vanaf de zijkant voor het doel werd gekopt door
Biekman en Van Gulik een schoenmaat tekort kwam om zijn tweede
van de middag te mogen noteren.
In de slotfase kregen beide teams
nog een grote mogelijkheid. Een indirecte vrije trap in de zestien meter van Argon werd door AFC slecht
ingeschoten en een goede poging
van Thabiso van Zeijl werd door
Van Emmerik ternauwernood uit het
doel gehouden.
Argon verloor onnodig twee punten
bij AFC maar het veldspel biedt veel
perspectief voor de komende wedstrijden.

Jongens Atalante worden
eerste bij de voorronde
Vinkeveen - Ook Volleybalvereniging Atalante heeft met de wedstrijden meegedaan van de drie-/vierkamp vorige week zaterdag 5 februari in de sporthal de Willisstee
Atalante was de hele dag ingedeeld
omdat zij met 7 groepen meedeed,
In de categorie vierkamp meisjes 9
t/m 11 jaar deed 1 groep van Atalante mee, zij moesten al om 9 uur
aan de slag en hebben laten zien
dat ze nu toch ook weer een stapje verder waren dan vorig jaar. De
toestellen deden zij erg keurig en
kwamen op een 14e plaats, de jongedames 12 t/m 15 jaar waren ook
al vroeg in de morgen en zij waren
dit al een beetje gewend, zij behaalden een 5e plaats wat betekent dat
zij door mogen naar de finale op 2
april aanstaande in Wilnis.
Met de overige groepen van 6 t/m
8 jaar driekamp waarvan 2 groepen ingedeeld. Dit waren de groepen van de heel kleine meisjes en
zij draaiden ontzettend goed voor
de eerste keer dat zij aan deze wedstrijden meededen. Er was evenwel
ontzettend veel concurrentie van 18

andere groepen, zodat de groepen
van Atalante op een 8e plaats en
een 10e plaats eindigden, een heel
mooi resultaat voor deze meisjes.
De categorie 9 t/m 11 jaar driekamp
had het heel zwaar, want het was
een moeilijke oefenstof en er waren wat zieke meisjes, de groepen
waren daarom niet helemaal compleet, er moest dus dubbel gedraaid
worden en dat ging niet altijd lekker,
maar deze meisjes hebben toch ook
weer laten zien dat plezier van het
gymmen vooropstaat. Zij behaalden
een 14e en 15 plaats.
Dan de jongens die voor de eerste
keer meededen. Een groepje van 4
stoere jongens had hard geoefend
voor deze wedstrijden, alle toestellen gingen lekker, de jongens waren
er vast van overtuigd dat zij het wel
heel goed hadden gedaan: de oefeningen gingen ook erg goed.
Bij de uitslag lieten zij toch 6 groepen achter zich. Zij werden echt 1e!
Wat een verrassing en wat waren de
jongens blij. Gefeliciteerd, jongens
op naar de finale op 2 april, ook
weer in de Willisstee in Wilnis.

Clubrecord bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 10 februari
was de zevende en voorlaatste ronde van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC.
Voor aanvang van de bridgedrive
vroeg voorzitter Jan v.d. Schot de
aandacht om mede te delen dat het
bestuur weer op volle sterkte is gekomen, omdat men Tilly van Dijk bereid hadden gevonden plaats te nemen in het bestuur, vooral om de
wedstrijdleiding te versterken.
Dit had de schrijver, als goed ingevoerde literair medewerker, vorige
week al gemeld, De ABC bridgers
wensen Tilly veel wijsheid en sterkte
toe, zij zal het nodig hebben.

Jim van Zwieten librekampioen 2-Sterklasse
Mijdrecht - Sportcafé CenS in
Mijdrecht was afgelopen weekend
dé biljartarena van De Ronde Venen. De artiesten die er optraden
waren: Jim van Zwieten, Hans Bak,
Cock Verver en Robert Daalhuizen,
lid van De Paddestoel en Jos Bader,
lid van CenS.

Zoals gezegd gaat de finalepartij tegen Cock en Jim.

De dames Aria en Lucia verzorgden
uit naam van de Biljartfederatie De
Ronde Venen de papierenlomslomp.
Zaterdag begonnen de partijen om
13.00 uur en aan het eind van de
dag werd de balans opgemaakt. Jim
won van Hans en Jos, Cock won van
Jos en Robert.

Het was een sterke finale want Jim
zette een mooie prestatie door in
slechts 15 beurten te finishen.

Beiden gingen met 4 punten huiswaarts. Robert won van Hans, verloor van Cock, dus ging met 2 punten op stap. Jos en Hans gingen
puntloos huiswaarts.
Zondag werd weer om 13.00 uur begonnen en de finalepartij was vastgesteld tussen Cock en Jim.
De beste hoogste speler wordt tijdens deze finale steeds beschermd,
dus Robert en Jos kwamen aan
de tafel. Robert won in 29 beurten. Cock en Hans kwamen aan tafel, het werd 2-0 in het voordeel van
Hans.
De partij tussen Jim en Robert was
een spannende, want in 18 beurten
was Robert uit. Jim bleef steken op
34 van z’n 44 te maken caramboles.
Jos behaalde tegen Hans z’n enige
winst, de partij duurde 31 beurten.

Jim had tegen Robert net een verlies
verwerkt, zodat de druk werd opgevoerd. Ook Cock had een steekie laten vallen, omdat Hans op dat moment de sterkte was.

Terugkijkend hebben de mannen
van de Paddestoel er een sportief
evenement van gemaakt. Iedereen
ging voor z’n eigen kans, zodat na
het rekenwerk van de dames ‘wedstrijdleiding’ pas de uitslag bekend
kon worden.
Uitslag:
1 Jim van Zwieten
6 pnt.
2.101 moy.
152.708 %
Kampioen 2010-2011
2
3
3
5

Robert Daalhuizen
6 pnt.
1.286 moy.
117.203 %
Cock Verver
4 pnt.
1.405 moy.
92.461 %
Hans Bak
2 pnt.
1.237 moy.
102.557 %
Jos Bader
2 pnt.
1.088 moy.
97.535 %

Hoogste serie: 10 caramboles, Kortste partij 15 brt. Jim van Zwieten.
Iedereen ontving een mooie trofee,
een bos Rijdes-bloemen en voor
de winnaar was er de traditionele
Bocxe-Biljarts cadeaubon.

Er werd aan 16 tafels gebridged, helaas was er een stilzittende ronde in
de B-lijn. In de A-lijn was de eerste
plaats voor Nel Heilman en Hetty
Houtman met 61,61 %, het lijkt wel
of zij hun draai in de A-lijn gevonden hebben.
Tweede was het paar Siep Ligtenberg en Jan van Rijk met 58,04 %. Er
mag niet meer in de Meerbode vermeld worden dat Siep er weer fantastisch uitzag, hoewel het zeker zo
was, maar Siep wordt overstroomd
met aanbiedingen van modellenbureaus en zij en de schrijver van dit
verslag als haar manager hebben
het er veel te druk mee. Zij zouden
niet meer aan bridgen toekomen,
maar dat geven ze er niet voor op.
Derde werd het paar Ada Groenenwegen en Roelie v.d. Voorden met
53,87%. Ciny v.d.Elsen deed haar uiterste best om ook dit keer weer in

de krant te komen, maar zij overbood haar hand en eindigde niet bij
de eerste drie.
Record
Een clubrecord in de B-lijn, tenminste voorzover bekend en men in
de geschiedenis van de club heeft
kunnen nakijken. Hier werd het
paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter eerste met 70,00 % en het is bij
de club bekend hoe dat komt. Corry had haar eigen bril weer op en
Nelly hield zich de hele week ziek
om zich volledig voor te bereiden op
het bridgen en met succes. Tweede werd het paar Leny van Noort en
Jan Visser met 59,17 %. Derde werd
het paar Greet van Diemen en Nel
Groven met 58,75 %, het uitstapje
naar de A-lijn is blijkbaar goed bevallen. Hoewel de paren Addie de
Zwart en Jeannet Vermey met een
zevende plaats, SiepLigtenberg met
een tweede plaats en Ria en Joop
Smit met een veertiende plaats dit
keer niet zo geweldig scoorden bleven zij onaantastbaar op de eerste
drie plaatsen staan.
In de B-lijn was het clubrecord er
debit aan dat het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter verder uitloopt op de achtervolgers.
Het echtpaar Coby en Joop Buskermolen Corry H. Snel en Netty Walpot
blijven echter goed volgen.
Volgende week spelen ze bij bridgeclub ABC de laatste ronde uit de
tweede Cyclus.
Voor een aantal paren is het erop of
eronder, dus met eigen bril komen
en een weekje in bed wil meestal
wel helpen.

Dulmus en Schreurs naar de
kwartfinale driebandentoernooi
De Ronde Venen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en
Cafe de Merel in Vinkeveen hebben Maarten Dulmus en Richard
Schreurs flink uitgehaald door hun
partijen overtuigend te winnen van
Stefan Vos en Anne Beeker die zijn
favorietenrol geen moment waar kon
maken. Ook door naar de kwartfinales gingen op de valreep Wim Bakker, Bart Hoffmans, Joop Luthart, Ed
van Heuven, Richard van Kolck, Erik
Spiering, Jan Eijsker, Rob Gels, Willem Dokter, Bert van Walraven, Henny Hoffmans en Tino van Bemmelen. Op zondag kwamen daar nog
bij Mees Brouwer en Bertus van

Veenendaal. Wim v.d. Linden, Dirk
Verdel, Gijs Rijneveld, Jan Peeters,
Rene Hoogenboom, Gerry Hozken,
Jan van Veen en Cor v.d. Kraats waren de verliezers in deze eerst ronde. Geplaatst waren al Bram Koning,
Nick v.d. Veerdonk, Paul Huzemeier
en Patrick v.d. Meer.
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 12 maart zijn de Open Ronde
Venen librekampioenschappen. Iedereen kan meespelen. Opgeven
kan in Cafè De Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297263562 of per e-mail:
thcw@xs4all.nl

punten, door twee afstandschoten
van Mathijs Gortenmulder, waarna
het moest wisselen van vak. Daarna kwam Alwin Kooistra met een
schot en was het 0-3 voor Atlantis.
Helaas werd er toen een punt gemaakt door EKVA. Daarna kwamen
er nog wat schoten van Atlantis gemaakt door Nicole Both, Laura Kentrop en Mathijs Gortenmulder. EKVA
maakte nog twee punten. Het was
tijd voor de rust en de tussenstand
was 3-6. Na de rust werd Jenny Mos
gewisseld voor Gwenda Kooistra en
Mathijs Gortenmulder voor Maarten
Helsloot. Meteen had Maarten Helsloot gelijk een goed schot te pakken en het stond 3-7. Daarna maakten Laura Kentrop, Marcel de Jong
en Alexander Beeloo nog drie mooie
doelpunten. De stand was inmiddels 3-10, waarna EKVA er nog drie
maakte en daarna Atlantis nog twee
door Alexander Beeloo en Nicole
Both. Met een eindstand van 6-12
kon het team weer naar huis vertrekken en tevreden op de wedstrijd
terugkijken! Het team wil iedereen
bedanken. De volgende wedstrijd
wordt gespeeld op 26 februari om
12.00 uur in Vinkeveen.

Legmeervogels is KDO in
de slotfase de baas
De Kwakel - Na een zeer rumoerige
nacht voorafgaand aan de streekderby Legmeervogels-KDO konden
beide ploegen om 14.00 uur onder
het toezicht oog van ruim vijfhonderd toeschouwers aan de streekderby beginnen. KDO, nog aantredend zonder de geblesseerde BartJan van der Jagt, maar met Guido
van Egmond in de basis, was van
plan om deze middag niks cadeau
te geven.
In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en kreeg
KDO na twintig minuten spelen een
prima mogelijkheid om op voorsprong te komen via Martin Bax.
Bax kwam oog in oog met de doelman van Legmeervogels Patrick
Brouwer, maar kon helaas de openingstreffer voor KDO niet maken.
De wedstrijd was in de eerste helft
meer spannend dan goed te noemen, waarbij zowel KDO als Legmeervogels vreesde om deze middag het onderspit te delven. Met
een 0-0 stand gingen beide ploegen
dan ook de rust in.
Bijten
In de tweede helft begon Legmeervogels steeds meer van zich af te
bijten en was het zaak voor de Kwakelaars om de boel achterin dicht
te houden. KDO kon er zelf maar
moeizaam uit komen en hoopte uiteindelijk toch één punt over te houden aan de burenstrijd. De wedstrijd barstte echter los in de slotfase, waarbij KDO-linkermiddenvelder Timo Kas in de 80e minuut tegen zijn tweede gele kaart aanliep.
Uit de daaropvolgende vrije trap
wist de spits van de Vogels, Stefan
van Pierre, de 1-0 in de linkerbenedenhoek binnen te schieten.
Een grote domper voor KDO was
het gevolg en heel Uithoorn ging
uit zijn dak. KDO probeerde daarna onder andere door het inbrengen van aanvaller Doron Borger het
tij te doen keren, maar was niet in
staat om een vuist te maken. Vlak
voor tijd was het opnieuw Van Pierre die zijn waarde bewees voor Legmeervogels en de streekderby definitief besliste, 2-0.
Overwinning
Zeker op basis van de tweede helft
was het een terechte overwinning voor Legmeervogels te noemen. Voor KDO rest er niets anders
dan het vizier op de komende wedstrijd tegen RKDES te richten. De
Kudelstaarters komen aanstaande
zondag naar De Kwakel toe en KDO
zal gebrand moeten zijn op eerherstel om zodoende een actieve rol te
blijven spelen in de derde klasse.
KDO-RKDES
Zondag 20 februari staat de streekderby in de derde klasse C op het
programma, KDO 1-RKDES 1. Als
alle weergoden meewerken begint
om 14.00 uur aan de Vuurlijn de burenstrijd tussen De Kwakel en Kudelstaart.
Rondom de wedstrijd KDO-RKDES
zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden om de dag extra
glans te geven. Door de Kwakelse
selectie zal er de gehele dag worden
ingezameld voor het Ronald McDonald Kinderfonds.
Als je ziek bent, wil je als kind je ouders het liefst zo dicht mogelijk bij
je hebben. En als je een handicap
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde
dingen doen als je leeftijdgenoot-

jes. Dat begrijpt het Ronald McDonald Kinderfonds maar al te goed.
Het Ronald McDonald Kinderfonds
biedt daarom al 25 jaar een helpende hand aan zieke of gehandicapte kinderen en hun familie in Nederland.
Er zal door KDO een grote blinde poule opgezet worden, waaraan iedereen deel kan nemen. Voor
slechts 1,- euro kunt u een nummer
kiezen van 1 tot en met 450. Onder
elk nummer zit een unieke combinatie van de rust- en de eindstand
van KDO 1–RKDES 1 verborgen.
De winnaar zal maar liefst één derde
van het prijzengeld uitgekeerd krijgen. De overige tweederde zal ten
goede komen aan het Ronald McDonald Kinderfonds. Kortom, als alle nummers worden verkocht, betekent dit minimaal 150,- euro voor de
winnaar, maar nog veel belangrijker
ruim 300,- euro voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Na afloop van
de wedstrijd zal in de kantine van
KDO bekend worden gemaakt wie
zich de trotse winnaar van de blinde
poule mag noemen. Let op: mocht
de winnaar niet in de kantine aanwezig zijn, ontvangt hij/zij alsnog
in een later stadium het gewonnen
prijzengeld.
Daarnaast is er door Ajax een officieel shirt ter beschikking gesteld
welke gesigneerd zal worden door
de gehele spelersgroep van de Amsterdammers. Dit prachtige shirt zal
na afloop worden geveild in de kantine en ook deze opbrengst zal geheel ten goede komen aan het Ronald McDonald Kinderfonds.
De KDO-selectie hoopt op een grote opkomst tijdens KDO-RKDES en
vertrouwt erop dat eenieder zijn of
haar bijdrage zal geven aan de goede doelen. Als tegenprestatie kunt
u een tot op het bot gemotiveerd
KDO verwachten, dat er alles aan
zal doen om de punten in De Kwakel te behouden!
KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag één
punt gepakt in Oostzaan tegen OFC
2. Na tien minuten spelen kwamen
de Oostzaners op 1-0, maar KDO
liet het hier niet bij zitten en leek
in de 25e minuut op gelijke hoogte
te komen. Echter op onverklaarbare wijze werd het zuivere doelpunt
van Patrick van de Nesse afgekeurd
wegens ‘buitenspel’. Toch wist het
tweede in de 35e minuut te scoren
van Jean-Paul Verbruggen. Op aangeven van Elton Shehu schoot Verbruggen ter hoogte van het zestienmetergebied knap raak in de rechterbenedenhoek, 1-1.
In de tweede helft deden beide
ploegen niks onder voor elkaar. In
de 55e minuut kwam OFC opnieuw
op voorsprong en kon KDO zich
gaan terug knokken in de wedstrijd.
KDO toonde veerkracht en kwam in
de 65e minuut op 2-2 via Paul Hogerwerf. Elton Shehu wist Hogerwerf uit de kluts op zijn hoofd te bereiken en Paul kopte feilloos de 2-2
tegen de touwen. Na ruim negentig minuten spelen floot de scheidsrechter af en kon KDO 2 één punt
bijschrijven. Aanstaande zondag
speelt het tweede om 11:30 uur
thuis tegen Sporting Krommenie 2.
Tegen deze ploeg hebben de Kwakelaars nog een appeltje te schillen,
want de uitwedstrijd ging op knullige wijze met 3-0 verloren.

